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1. INTRODUCCIÓ 
El present projecte descriu i valora de forma completa les obres d’arranjament de diverses 
estacions d’autobusos ubicades a Catalunya. Dites obres es realitzaran en dos lots independents 
endavant anomenades Lot 1 i Lot 2. 
 
A continuació s’adjunta la següent documentació referent a les prescripcions tècniques generals i 
les particulars corresponents a cadascun dels dos lots. 
 
 

- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS, PGI-10 (Només en 
suport pdf) 

- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LOT 1 
- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LOT 2 
- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES 

ALÇADES 
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Article 100. Definició i àmbit d’aplicació 

 
 
 
100.1. Definició 

 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Generals PGI-10, per a obres de carreteres, constitueix un conjunt 
d’instruccions per al desenvolupament de les obres de carreteres, amb la incorporació de les condicions 
tècniques normalitzades referents als materials i a les unitats d’obra. 
 
 

100.2. Àmbit d’aplicació 

 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres de carreteres de qualsevol classe que projecti, 
construeixi, conservi o promocioni la Companyia Mercantil “INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, S.A.U.”, en endavant infraestructures.cat i restaran incorporades al Projecte per simple referència 
a aquestes al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de cada projecte s’indicarà preceptivament que serà d’aplicació el 
present text del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
 
A tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Generals s’entendrà que el seu contingut regeix 
per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a allò establert a les condicions que 
figuren al Contracte signat per infraestructures.cat amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant 
Contracte d’execució, i a l’esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
 

Article 101. Disposicions generals 
 
 
 
101.1. Adscripció de les obres 

 
La contractació de les obres correspondrà a infraestructures.cat. 
 
 

101.2. Direcció de les obres 

 
La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva de 
l’adjudicatari d’aquests serveis per part d’infraestructures.cat, en endavant Direcció d’Obra, que també 
designarà al Director d’Obra. 
 
Qualsevol decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, haurà de ser 
aprovada per infraestructures.cat.  
 
Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i, a criteri de la mateixa, podran quedar 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels treballs. El 
Contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres, restin o no reflectides en el Llibre 
d’Ordres. 
 

 
 

101.3. Funcions de la Direcció d’Obra 

 
Les funcions de la Direcció d’Obra en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres, seran les de conèixer i 
participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el Contractista, d’acord amb allò disposat al 
respecte en el Contracte d’execució i en el Contracte signat entre infraestructures.cat i la Direcció d’Obra, entre 
les que s’assenyala, sense que la relació tingui caràcter limitador, les relacionades amb: 
 
-Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 
 
-Assistir el Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les 
obres i de la seva execució perquè es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al Projecte. 
 
-Formular amb el Contractista l'Acta de Comprovació del Replanteig i inici de les obres, i tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
 
-Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
 
-Participar amb el Contractista en la definició del Pla d’Obres i Pressupost inicials. 
 
-Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest Plec, el 
que estableix el Programa de Treball acceptat i el que determinen les normatives que, partint del Plec i del 
Programa referits, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
 
-Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi, que s’estimi necessàries per a tenir 
ple coneixement, i donar testimoni de si compleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i 
d'obra prescrites. 
 
-En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar al 
Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
 
-Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o convenients. 
 
-Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
 
-Proposar la possible conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del Programa 
de Treballs inicialment acceptat. 
 
-Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans 
de la seva ocultació. 
 
-Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
 
-Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control i del 
compliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les 
mesures adoptades o que es proposin per a evitar els problemes o minimitzar-los. 
 
-El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa al desenvolupament de 
l’obra, que el Contractista està obligat a proporcionar. 
 
-Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament a la 
seva recepció. 
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-Requerir del Contractista el compliment de les disposicions del Projecte relatives a la seguretat vial i les que es 
derivin de la normativa vigent i impulsar la necessària presa de mesures per tal de solucionar els problemes que 
puguin sorgir. 
-Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat, per a lliurar a 
infraestructures.cat un cop acabats els treballs, d’acord amb les prescripcions fixades per infraestructures.cat. 
 
-Participar a la inspecció prèvia a la recepció. 
 
El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració a la Direcció d’Obra per al normal compliment de les 
funcions encomanades a aquesta. 
 
 

101.4. Personal del Contractista 

 
Serà d’aplicació allò disposat al respecte en el Contracte d’execució. 
 
 

101.5. Ordres al Contractista 

 
Les ordres que es donin al Contractista procediran de la Direcció d’Obra i, a criteri de la mateixa, es podran 
reflectir al Llibre d’Ordres amb la corresponent signatura de coneixement per part del Contractista, o bé es 
donaran per escrit per part d’infraestructures.cat. Aquest Llibre d’Ordres el conservarà degudament el 
Contractista i estarà permanentment a disposició del promotor i del gestor, si s’escau. 
 
 
 

Article 102. Descripció de les obres 
 
 
 

102.1. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 
Als efectes de regular l’execució de les obres, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de consignar 
expressament o per referència als plecs de prescripcions tècniques generals que resultin d’aplicació, les 
característiques que hagin de reunir els materials a emprar, els assaigs als quals han de sotmetre’s per a la 
comprovació de les condicions que han de complir, les normes per elaborar les diferents unitats d’obra, les 
instal·lacions que s’hagin d’exigir i les precaucions que s’hauran d’adoptar durant la construcció. 
 
Igualment, detallarà les formes d’amidament i valoració de les diferents unitats d’obra i les d’abonament de les 
partides alçades. 
 
Les especificacions tècniques seran establertes per referències a normes vigents i, quan no existeixin o no tinguin 
caràcter obligatori, podran fer-se per referència a altres de diferents. 
 
Les especificacions tècniques no esmentaran productes d’una fabricació o procedència determinades o 
procediments particulars, que puguin afavorir o eliminar competidors. Quan l’autor del Projecte no pugui oferir una 
descripció de l’objecte de la licitació per mitjà d’altres especificacions suficientment precises i intel·ligibles per als 
interessats, es podran indicar marques, llicències o tipus, sempre que vagin acompanyats del text "o equivalent". 
 
 

102.2. Plànols 

 
Els plànols del Projecte hauran d’ésser suficientment descriptius perquè es puguin deduir d’ells els amidaments 
que serveixin de base per les valoracions pertinents, així com per a la correcta i exacta execució de l’obra. 

 
Tots els plànols de detall preparats durant l’execució de les obres hauran de tenir el vist-i-plau de la Direcció 
d’Obra. Sense aquest requisit no es podran executar els treballs corresponents. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que 
calgui perquè es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte, sense dret a cap 
modificació del preu ni del termini total ni dels parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 
projectada, a la Direcció d'Obra, qui resoldrà conjuntament amb infraestructures.cat l'adopció de l'acord que 
s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de 
les obres. 
 
En cursar la proposta esmentada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació perquè no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del 
mencionat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
 

102.3. Contradiccions, omissions o errors 

 
Serà d’aplicació allò disposat al respecte en el Contracte d’execució. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, prevaldrà el prescrit en 
aquest últim. En tot cas, ambdós documents prevaldran sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals PGI-
10. Allò esmentat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i omès als Plànols, o a l’inrevés, haurà 
d’ésser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a judici de la Direcció d’Obra, 
quedi suficientment definida la unitat d’obra, i aquesta tingui preu en el Contracte d’execució. 
 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’observin en aquests documents per la Direcció d’Obra o 
pel Contractista abans de començar les obres, hauran de reflectir-se preceptivament en l’Acta de Comprovació 
del Replanteig. 
 
 

102.4. Documents que es lliuren al Contractista 

 
Els documents, tant de projecte com altres complementaris que infraestructures.cat lliuri al Contractista, poden 
tenir un valor contractual o merament informatiu. 
 
 

102.4.1. Documents contractuals 

 
Seran documents contractuals el Contracte d’execució de les obres signat entre infraestructures.cat i el 
Contractista, i tots els documents que al Contracte d’execució s’especifiquin. 
 
 

102.4.2. Documents informatius 

 
La informació obtinguda mitjançant la resta de documentació del Projecte facilitada al Contractista, no definida en 
el Contracte d’execució esmentat anteriorment com contractual (tal com estudis geotècnics, hidrològics, 
urbanístics, amidaments i altres), tenen un caràcter merament il·lustratiu. 
 
Per tant, aquesta informació il·lustrativa s’haurà d’acceptar solament com a complement de la informació que el 
Contractista ha d’obtenir directament i pels seus mitjans, essent responsable de tots els errors que es puguin 
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derivar del seu defecte o negligència en la consecució de totes les dades que afecten el Contracte d’execució, el 
planejament i l’execució de les obres. 
 
 
 

Article 103. Iniciació de les obres 
 
 
 

103.1. Inspecció de les obres 

 
Infraestructures.cat supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del Contracte d’execució, 
sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que pugui efectuar la Generalitat de Catalunya per 
mitjà del Departament de Política Territorial i Obres Públiques o qualsevol altre organisme administratiu que tingui 
competència. 
 
 

103.2. Comprovació del replanteig 

 
Serà d’aplicació allò disposat al respecte en el Contracte d’execució. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a la 
comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels 
resultats. 
 
A l'Acta s'hi farà constar que, tal com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals del Contracte 
d’execució, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del mencionat 
terreny. En cas que s'hagués apreciat alguna discrepància, es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 
d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, per 
si mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis 
existents. 
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista 
informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en què programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà 
fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, 
prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
 

103.3. Programa de treballs 

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 
Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra en temps i en raó del Contracte d’execució. 
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions d’infraestructures.cat. 
 
El programa de treballs comprendrà: 

 
a) La descripció detallada del mode en què s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines 
d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc., i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del 
programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada 
màquina al temps de formular el programa i de la data en què serà a l'obra, així com la justificació d'aquelles 
característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra a les quals s'hagin d'emprar i les 
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, 
mitjà i especialista quan es formuli el programa i les dates en què es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministraments, 
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a 
l'obtenció, en cas necessari, de les corresponents llicències. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra 
que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada 
unitat representen les altres, així com altres condicionants particulars no compresos en aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt de l'obra.  
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards 
en la realització dels treballs, infraestructures.cat ho cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de 
prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les 
normes i instruccions que li dicti la Direcció d'Obra. 
 
 

103.4. Ordre d’inici de les obres 

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
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Article 104. Desenvolupament i control de les obres 
 
 
 

104.1. Replanteig de detall de les obres 

 
La Direcció d’Obra aprovarà els replanteigs de detall necessaris per a l’execució de l’obra, i subministrarà al 
Contractista tota la informació que disposi perquè aquells puguin ser realitzats. 
 
 
 

104.2. Equips de maquinària 

 
De la maquinària que, d’acord amb el programa de treballs, s’hagi compromès a tenir a l’obra, no podrà el 
Contractista disposar per l’execució d’altres treballs, ni retirar-la de la zona d’obres, excepte expressa autorització 
de la Direcció d’Obra. 
 
 

104.3. Assaigs 

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per infraestructures.cat i/o la Direcció d’Obra, que siguin 
repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser repercutits íntegrament al Contractista més 
enllà del import assumit contractualment per aquest. 
 
 

104.4. Materials 

 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra amb la suficient antelació la procedència dels materials que es 
proposi utilitzar, amb els corresponents assaigs d’identificació, a la fi de poder comprovar la seva possible 
utilització. 
 
Els productes importats d’altres Estats membres de la Comunitat Econòmica Europea, inclosos els que 
s’haguessin fabricat d’acord amb prescripcions tècniques diferents a les contingudes en aquest plec, es podran 
utilitzar si asseguren un nivell de protecció de la seguretat dels usuaris equivalent al que proporcionen les 
prescripcions d’aquest plec. 
 
Si el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixés la procedència d’uns materials, i durant l’execució de les 
obres es trobessin altres idonis que es poguessin utilitzar amb avantatge tècnica o econòmica sobre aquells, la 
Direcció d’Obra podrà autoritzar o, en el seu cas, ordenar un canvi de procedència a favor d’aquests. 
 
Si el Contractista obtingués de terrenys públics productes minerals en quantitat superior a la requerida per l’obra, 
l’Administració podrà apropiar-se dels excessos, sense perjudici de les responsabilitats que per aquell poguessin 
derivar-se. 
 
 

104.5. Abassegaments 

 

La situació dels abassegaments en els terrenys de les obres o en els marginals que poguessin afectar-les, així 
com el dels eventuals magatzems, requerirà l’aprovació prèvia de la Direcció de l’Obra. 
 
Les superfícies utilitzades s’hauran de condicionar, una vegada finalitzada l’ocupació, restituint-les al seu estat 
natural. 
 
Totes les despeses i indemnitzacions que, en el seu cas, es derivin de la utilització dels abassegaments seran per 
compte del Contractista. 
 
Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, el Contractista haurà 
de sol·licitar, dels organismes, administracions i empreses que correspongui, les corresponents autoritzacions o 
permisos que requereixi l’ocupació, manteniment o reposició de qualsevol actuació esmentada anteriorment. 
L’obtenció d’aquestes autoritzacions no seran mai motiu d’increment del termini ni del preu contractual. 
 
 

104.6. Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns, en els que es tindrà en compte l’especificat en el Contracte d’execució, hauran d’ésser 
prèviament autoritzats per la Direcció d’Obra, i realitzar-se únicament on la mateixa indiqui. El Contractista haurà 
d’instal·lar un equip d’il·luminació, del tipus i intensitat que la Direcció d’Obra ordeni, i mantenir-lo en perfecte 
estat mentre durin els treballs. 
 
 

104.7. Treballs defectuosos 

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
 

104.8. Construcció i conservació de desviaments 

 
Si, per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres, fos necessari construir desviaments 
provisionals, o accessos a trams total o parcialment finalitzats, la construcció, conservació i demolició d’aquests, 
es realitzaran d’acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
La construcció i conservació d’aquests desviaments serà a càrrec del Contractista, excepte els que explícitament 
estiguin contemplats i valorats en el Projecte. 
 
 

104.9. Senyalització, abalisament i defensa d’obres i instal·lacions 

 
El Contractista serà responsable de l’estricte compliment de les disposicions vigents en la matèria, i determinarà 
les mesures que s’han d’adoptar en cada ocasió per senyalitzar, abalisar i, en tot cas, defensar les obres que 
afectin la lliure circulació. La Direcció d’Obra, a la qual el Contractista informarà de totes les mesures abans del 
seu començament,  podrà introduir les modificacions i ampliacions que consideri adients per a cada cas, les quals 
seran d’obligat compliment per part del Contractista. 
 
No hauran de començar activitats que afectin la lliure circulació del trànsit per una carretera sense que s’hagi 
col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defensa, prèvia autorització del Cap de 
Servei de carreteres corresponent, o del responsable de l’Administració competent.  Aquests elements hauran 
d’ésser modificats i, si és necessari, enretirats tan aviat com variïn les afeccions a la lliure circulació que originà la 
seva col·locació, qualsevol que fos el període de temps en què no resultin necessaris, especialment en hores 
nocturnes i dies festius. 
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Si la senyalització s’apliqués sobre instal·lacions dependents d’altres Administracions, el Contractista estarà 
obligat, addicionalment, a allò que estableixin al respecte, essent per compte del Contractista les despeses de 
l’esmentada Administració en exercici de les facultats inspectores que sigui de la seva competència. 
 
 
104.10. Precaucions especials durant l’execució de les obres  

 
 

104.10.1. Drenatge  

 
Durant les diferents fases de construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes condicions de 
drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i mantindran de manera que no es produeixin erosions 
en els talussos adjacents. Totes aquestes operacions seran a càrrec del Contractista. 
 
 

104.10.2. Gelades 

 
Quan es prevegin gelades, el Contractista, al seu càrrec, protegirà totes les zones de l’obra que puguin quedar 
afectades per les mateixes. Les parts malmeses s’aixecaran i es refaran a càrrec del Contractista. 
 
 

104.10.3. Incendis 

 
El Contractista haurà de tenir en compte les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, i les 
instruccions complementàries que figurin en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o que dicti la Direcció 
d’Obra. 
 
En particular es tindrà en compte el Decret de la Generalitat de Catalunya 130/98, de 12 de maig, de prevenció 
d’incendis forestals a les zones d’influència de les carreteres (DOGC de 9 de juny de 1998). 
 
En tot cas, el Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les obres, així com dels danys i 
perjudicis que es puguin produir. 
 
 

104.10.4. Ús d’explosius 

 
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius 
es regiran per les disposicions vigents en la matèria i per les instruccions complementàries que figurin en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o que es dictin per la Direcció d’Obra. 
 
Els magatzems d’explosius hauran d’estar clarament identificats i situats a la distància mínima de carreteres o de 
qualsevol construcció, que indiqui la normativa vigent. 
 
A les voladures es posarà especial cura en la càrrega i pega de les barrinades, donant avís en les descàrregues 
amb antelació suficient per evitar accidents. La pega de les barrinades es farà, a ser possible, a hora fixa i fora de 
la jornada laboral, o durant els descans del personal de l’obra en la zona afectada per les voladures, no 
permetent-se la circulació de persones ni vehicles dins del radi d’acció d’aquestes, des de cinc minuts (5 min) 
abans de prendre foc a les metxes fins després que hagin esclatat totes les barrinades. 
 
S’utilitzarà preferentment comandament elèctric a distància, comprovant prèviament que no siguin possibles 
explosions incontrolades degudes a instal·lacions i línies elèctriques pròximes. En tot cas, s’utilitzaran metxes i 
detonadors de seguretat. 
 

El personal que intervingui en la manipulació i utilització d’explosius haurà d’ésser de reconeguda pràctica i 
perícia en aquestes tasques, i reunir les condicions adients a la responsabilitat que correspon a aquestes 
operacions. 
 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir al públic del seu treball amb 
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació hauran de garantir una perfecta visibilitat en tot moment. 
 
En tots els casos, el Contractista tindrà cura especialment de no posar en perill vides ni propietats, i serà 
responsable de tots els danys que es derivin de la utilització d’explosius. 
 
 

104.10.5. Seguretat i salut durant l’execució de l’obra 

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 

104.11. Modificacions d’obra 

 
En relació amb les modificacions d’obra que es puguin produir durant l’execució de la mateixa, es compliran les 
condicions estipulades en el Contracte d’execució. 
 
 
 

Article 105. Responsabilitats especials del Contractista 
 
 
 

105.1. Danys i perjudicis 

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
 

105.2. Objectes trobats 

 
L’Administració competent es reserva la propietat dels objectes d’art, antiguitats, monedes i, en general, objectes 
de totes classes que es trobin en els terrenys expropiats per a l’execució de l’obra, sense perjudici dels drets que 
legalment corresponguin a tercers. 
 
El Contractista està obligat a advertir el seu personal dels drets de l’Administració sobre aquest extrem, essent 
responsable subsidiari de les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar el personal de l’obra. 
 
El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència de les obres, si bé, 
se’n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap concepte podrà explotar 
separadament, per ésser béns de domini públic. 
 
El Contractista tampoc podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com a conseqüència de les 
obres apareguessin. 
 
No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques, d’acord amb la nomenclatura de la 
Llei de Mines, que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construcció de l’obra, sempre que es 
trobin en terrenys de domini públic. 
 
El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art que poguessin trobar-se, 
totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser indemnitzat per l’excés de despeses que 
aquests treballs li ocasionessin i/o el seu dret a la corresponent ampliació del termini d’execució de l’obra, en el 



                                                                                                                                                                                                                                                      PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PGI-10 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 29 de 445 
 

seu cas. Tot això es portarà a terme sense perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents 
sobre aquests treballs. 
 
El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, que quedarà a 
disposició d’infraestructures.cat, llevat que, a judici de la Direcció d’Obra, sigui necessària per l’obra. 
 
 

105.3. Evitació de contaminacions 

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
 
 

105.4. Permisos i llicències 

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
 
 

Article 106. Amidaments i abonament 
 
 
 
106.1. Amidaments de les obres 

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
106.2. Abonament de les obres  

 
 

106.2.1. Certificacions  

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

106.2.2. Anualitats  

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
 

106.2.3. Preus unitaris  

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

106.2.4. Partides alçades  

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

106.2.5. Toleràncies  

 

No serà objecte de valoració, qualsevol augment d’obra sobre el previst als Plànols i al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars a causa de la forma i condicions de l’execució per part del Contractista. Així mateix si el 
Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia 
autorització, obres no previstes en el Projecte, amb independència de la facultat de la Direcció d’Obra de poder 
optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre allò construït tal com hagi estat 
executat, no tindrà dret que se li aboni cap quantitat pels excessos que per aquests motius resultessin executats. 
 
 

106.3. Altres despeses per compte del Contractista 

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
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CAPÍTOL 1. CONGLOMERANTS 
 
 
 
 

Article 200. Calçs per a estabilització de sòls 
 
 
 
200.1. Definició 

 
Es defineixen com calç per a estabilització de sòls aquells conglomerants constituïts principalment per òxids o 
hidròxids de calci [CaO, Ca(OH)2] amb o sense òxids o hidròxids de magnesi [MgO,Mg(OH)2] i quantitats menors 
d’òxids de silici (SiO2), ferro (Fe2O3) i alumini (Al2O3) utilitzats per a la construcció de carreteres. 
 
Les calçs aèries produïdes per la calcinació de la pedra calcària i/o la dolomia reben el nom de calç viva (Q). Les 
calçs aèries, càlciques o dolomítiques resultants de l’apagat controlat de les calçs vives, reben el nom de calç 
hidratada o apagada (S). 
 
 
200.2. Condicions generals 

 
Les definicions, determinacions i especificacions de la calç per a estabilització de sòls són les que figuren a la 
UNE 80502. 
 
A més de l’anterior, el contingut d’òxid de magnesi (MgO), segons la UNE-EN 459-2, haurà de ser inferior al deu 
per cent (10%) en massa. En cas que el contingut d’òxid de magnesi (MgO) complint el límit del deu per cent 
(10%) tingui un valor superior al set per cent (7%), es determinarà l’estabilitat de volum, segons la UNE-EN 459-2, 
i el resultat haurà de complir les condicions assenyalades per a qualificar-lo positivament a la UNE-EN 459-1. Per 
la calç apagada o hidratada (S), el contingut d’aigua lliure, segons la UNE-EN 459-2, haurà de ser inferior al dos 
per cent (2%) en massa. 
 
La calç per a estabilització de sòls haurà de presentar un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indicarà, prèvia realització dels assajos corresponents, la classe 
de calç més adequada a utilitzar per l’estabilització de cada tipus de sòl. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 
200.3. Transport i abassegament 

 
La calç per a l’estabilització de sòls serà transportada en cisternes pressuritzades i dotades amb mitjans 
neumàtics o mecànics per al transport ràpid del seu contingut a les sitges d’emmagatzematge o als equips que 

alimenten les màquines d’estesa. Les sitges d’emmagatzematge seran estanques i estaran proveïdes de 
sistemes de filtres. 
 
Excepcionalment, en obres de petit volum i a criteri de la Direcció d’Obra, per al subministrament, transport i 
emmagatzematge de calç, es podran utilitzar sacs. En aquest cas, a cada sac haurà de figurar el nom del 
fabricant (legalment establert a la Comunitat Econòmica Europea), la designació del producte, el pes del sac, 
qualsevol distintiu de qualitat que el material tingui concedit i instruccions d’ús i seguretat.  
 
En el transport, emmagatzematge i utilització, es tindran en compte les normes indicades a les fitxes de seguretat 
per a ambdues classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat hauran de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, hauran de ser donades pel subministrador. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les mesures a prendre per al compliment de la legislació 
vigent en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport. 
 
La Direcció d’Obra podrà comprovar amb la freqüència que estimi necessària, les condicions d’emmagatzematge 
i sistemes de transport i tràfec en tot allò que pogués afectar la qualitat del material; i, de no ser de la seva 
conformitat, suspendrà la utilització del contingut del sac, sitja o cisterna corresponent fins a la comprovació de 
les característiques que estimi convenients de les exigides en aquest Article i en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
En qualsevol cas, se seguirà allò que estableix la UNE 80502.  
 
 
200.4. Subministrament i identificació 

 
 

200.4.1. Subministrament 

 
El subministrament de calç per a estabilització de sòls es realitzarà mitjançant instal·lacions especials de transport 
i abassegament que garanteixin la seva perfecta conservació. Excepcionalment, en obres de petit volum i a criteri 
de la Direcció d’Obra, es podran utilitzar sacs, sempre que es pugui evitar qualsevol alteració del seu contingut. 
 
 

200.4.2. Identificació 

 
Cada remesa de calç per a estabilització de sòls que arriba a obra anirà acompanyada d’un albarà amb 
documentació annexa i un full de característiques amb els resultats de les anàlisis i assajos corresponents a la 
producció a la qual pertany la remesa subministrada. 
 
L’albarà o la documentació annexa contindrà explícitament, com a mínim, les següents dades: 
 

 Nom i adreça del fabricant i de l’empresa subministradora. 

 Data de fabricació i de subministrament. 

  Identificació del vehicle que el transporta. 

  Quantitat que se subministra. 

  Denominació comercial, si n’hi hagués, i classe de calç per a estabilització de sòls subministrada, d’acord 
amb la denominació especificada al present Article. 

  Nom i adreça del comprador, i destinació. 

  Referència de la comanda. 

  En el seu cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries d’aquest Article i/o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, segons allò indicat a 
l’apartat 200.7 del present Article. 

 Instruccions de treball, si fos necessari. 

  Informació de seguretat, si fos necessari. 
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El full de característiques contindrà explícitament, com a mínim: 
 

 Referència de l’albarà de la remesa. 

  Denominació comercial, si n’hi hagués, i classe de calç per a l’estabilització de sòls subministrada, 
d’acord amb la denominació especificada al present Article. 

  Contingut en òxids de calci i de magnesi, segons la UNE-EN 459-2. 

  Contingut en diòxid de carboni, segons la UNE-EN 459-2. 

  Finor, segons la UNE-EN 459-2. 

  Reactivitat, segons la UNE 80502. 
 
A criteri de la Direcció d’Obra es podran exigir els valors de la resta de les característiques especificades a 
l’apartat 200.2 del present Article. 
 
 
200.5. Control de qualitat 

 
Si amb el producte s’aporta el certificat acreditatiu de compliment de les especificacions obligatòries d’aquest 
Article i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, segons 
l’indicat a l’apartat 200.7 del present Article, els criteris descrits a continuació per realitzar el control de recepció 
no seran d’aplicació obligatòria, excepte el que es refereix al control addicional (apartat 200.5.2) sense perjudici 
de les facultats que corresponguin a la Direcció d’Obra. 
 
 

200.5.1. Control de recepció 

 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o es rebutjarà, d’acord amb el disposat a l’apartat 200.5.3., en bloc, la 
quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda setmanalment, en subministres continus o quasi 
continus, o cadascun dels subministraments, en subministres discontinus. En qualsevol cas, el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran fixar una altra mida de lot. 
 
De cada lot, s’agafaran dues (2) mostres seguint el procediment indicat al capítol 3 de la UNE-EN 459-2; una per 
realitzar els assajos de recepció i una altra per assajos de contrast que es conservaran com a mínim durant cent 
(100) dies, en un recipient adequat i estanc, on les mostres quedin protegides de la humitat, del CO2 atmosfèric i 
de la possible contaminació produïda per altres materials. Quan el subministrador de la calç ho sol·liciti, es 
prendrà una tercera mostra per aquest. 
 
Els assajos de recepció seran els següents: 
 

 Contingut d’òxids de calci i de magnesi, segons la UNE-EN 459-2. 

 Contingut de diòxid de carboni, segons la UNE-EN 459-2. 

 Finor, segons la UNE-EN 459-2. 

  Reactivitat, segons la UNE 80502. 
 
 

200.5.2. Control addicional 

 
Una (1) vegada cada mes i com a mínim tres (3) vegades durant l’execució de l’obra, per cada classe de calç per 
a estabilització de sòls, i quan ho especifiqui el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es realitzaran 
obligatòriament els assajos de recepció necessaris per a la comprovació de les característiques especificades al 
present Article. 
 
Si la calç hagués estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un termini superior a dos 
(2) mesos, abans de la seva utilització es realitzaran, com a mínim, sobre una mostra representativa de calç 
emmagatzemada, sense excloure els terrossos que s’haguessin pogut formar, els assajos de contingut de diòxid 

de carboni i finor. Si no es complís l’establert per a aquestes característiques, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i realització de nous assajos o a la seva retirada. 
 
En ambients molt humits o en condicions atmosfèriques desfavorables o d’obra anormals, la Direcció d’Obra 
podrà reduir el termini de dos (2) mesos anteriorment indicat per a la comprovació de les condicions 
d’emmagatzematge de la calç. 
 
A més de les prescripcions anteriors, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, es portaran a terme els 
assajos necessaris per a la comprovació de les característiques que estimi necessàries, de les especificades al 
present Article. 
 
Per les calçs per a estabilització de sòls que disposin d’un full d’assajos subscrit per un laboratori acreditat i 
acceptat per infraestructures.cat, o per un altre laboratori d’assaigs o organisme de control o certificació 
acreditat d’un Estat membre de la Unió Europea o que sigui part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
sobre la base de les prescripcions tècniques corresponents, es tindran en compte els resultats dels assajos que 
s’han realitzat en el corresponent Estat membre i no es repetiran innecessàriament els mateixos assajos. Per 
això, els laboratoris en qüestió hauran d’oferir unes garanties raonables i satisfactòries quant a la seva qualificació 
tècnica i professional i a la seva independència (per exemple, segons la EN 45000). No obstant l’anterior, la 
presentació d’aquest full d’assajos no afectarà en cap cas la realització ineludible dels assajos de contingut 
d’òxids de calci i de magnesi, contingut de diòxid de carboni, finor i reactivitat. 
 
 

200.5.3. Criteris d’acceptació i rebuig 

 
La Direcció d’Obra indicarà les mesures a adoptar en el cas que la calç per a l’estabilització de sòls, no compleixi 
alguna de les especificacions establertes al present Article. En qualsevol cas, la remesa es rebutjarà si, en el 
moment d’obrir el recipient que el contingui, aparegués en estat grumollós o aglomerat. 
 
 
200.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i l’abonament de la calç per a l’estabilització de sòls es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
Als abassegaments, la calç s’abonarà per tones (t) realment abassegades únicament en el cas de paralització o 
resolució de l’obra. 
 
 
200.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat se seguirà allò que s’estableix al capítol 
7 de la UNE-EN 459-3. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE 80502. Calçs vives o hidratades utilitzades en l’estabilització de sòls. 

 UNE-EN 459-1. Calçs per a construcció. Part 1. Definicions, especificacions i criteris de conformitat. 

 UNE-EN 459-2. Calçs per a construcció. Part 2. Mètodes d’assaig. 

 UNE-EN 459-3. Calçs per a construcció. Part 3. Avaluació de la conformitat. 
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Article 202. Ciments 
 
 
 
202.1. Definició 

 
Es defineixen com ciments els conglomerats hidràulics que, finament mòlts i convenientment amasats amb aigua, 
formen pastes que adormen i endureixen a causa de les reaccions d’hidròlisi i hidratació dels seus constituents, 
donant lloc a productes hidratats mecànicament resistents i estables, tant a l’aire com sota l’aigua. 
 
 
202.2. Condicions generals 

 
Les definicions, denominacions i especificacions dels ciments d`ús en obres de carreteres i dels seus components 
seran les que figurin a les següents normes: 

 

  UNE-EN 197-1. Ciments. Ciments comuns. Composició, especificacions i criteris de conformitat. 

  UNE 80303. Ciments resistents a sulfats i/o aigua de mar. 

  UNE 80305. Ciments blancs. 

  UNE 80307. Ciments per a usos especials. 

  UNE-EN 14647. Ciments d’aluminat de calci. 

  UNE-EN 14216. Ciments especials de calor d’hidratació molt baixa. 
 
Així mateix, serà d’aplicació tot el disposat a la “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent 
que la substitueixi. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indicarà el tipus, classe resistent i, en el seu cas, les 
característiques especials dels ciments a utilitzar a cada unitat d’obra. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

202.3. Transport i abassegament 

 
El ciment serà transportat en cisternes pressuritzades i dotades de mitjans neumàtics o mecànics per al transport  
ràpid del seu contingut a les sitges d’emmagatzematge. 
 
El ciment s’emmagatzemarà en una o diverses sitges, adequadament aïllades contra la humitat i proveïdes de 
sistemes de filtres. 
 
El ciment no arribarà a obra excessivament calent. Si la seva manipulació es realitza per mitjans neumàtics o 
mecànics, la seva temperatura no excedirà de setanta graus Celsius (70 ºC), i si es realitza a mà, no excedirà del 
major dels dos límits següents: 
 

 Quaranta graus Celsius (40 ºC). 

  Temperatura ambient més cinc graus Celsius (5 ºC). 
 

Quan es prevegi que pot presentar-se el fenomen de fals adormiment, s’haurà de comprovar amb anterioritat a la 
utilització del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar l’esmentat fenomen, i es realitzarà 
aquesta determinació segons la UNE 80114. 
 
Excepcionalment, en obres de petit volum i a criteri de la Direcció d’Obra, pel subministrament, transport i 
emmagatzematge de ciment, es podran utilitzar sacs d’acord amb allò indicat al respecte a l’annex 4 de la 
“Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les mesures a prendre per al compliment de la legislació 
vigent en matèria mediambiental, de seguretat laboral, emmagatzematge i de transport. 
 
La Direcció d’Obra podrà comprovar, amb la freqüència que cregui necessària, les condicions 
d'emmagatzematge, així com els sistemes de transport i tràfec en tot el que pogués afectar a la qualitat del 
material; i de no ser de la seva conformitat, suspendrà la utilització del contingut del sac, sitja o cisterna 
corresponent fins a la comprovació de les característiques que estimi convenients de les exigides en aquest 
Article, en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o a l’annex 4 de la “Instrucció per a la recepció de 
ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
202.4. Subministrament i identificació 

 
 

202.4.1. Subministrament 

 
Per al subministrament del ciment serà d’aplicació allò disposat a l’annex 4 de la “Instrucció per a la recepció de 
ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 

202.4.2. Identificació 

 
Cada remesa de ciment que arribi a l’obra anirà acompanyada d’un albarà amb documentació annexa que 
contingui les dades que s’indiquen al respecte a l’annex 4 de la “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. Addicionalment contindrà també la següent informació: 
 

 Resultats d’anàlisis i assajos corresponents, a la producció a la que pertanyen, segons la UNE-EN 197-2. 

 Data d’expedició del ciment des de la fàbrica. En el cas de procedir el ciment d’un centre de distribució 
s’haurà d’afegir també la data d’expedició d’aquest centre de distribució. 

 
 
202.5. Control de qualitat 

 
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries d’aquest Article 
i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, segons l’indicat 
en l’apartat 202.7 del present Article, els criteris descrits a continuació per realitzar el control de recepció no seran 
d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. Es comprovarà la 
temperatura del ciment a la seva arribada a l’obra. 
 
 

202.5.1. Control de recepció 

 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o es rebutjarà, d’acord al disposat a l’apartat 202.5.3 del present 
Article, en bloc, a la quantitat de ciment del mateix tipus i procedència rebuda setmanalment, en subministres 
continus o quasi continus, o cadascun dels subministres, en subministres discontinus. En qualsevol cas, el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podrà fixar una altra mida de lot. 
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De cada lot s’agafaran tres (3) mostres, seguint el procediment indicat a l’annex 5 de la “Instrucció per la recepció 
de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi: una com a mostra de control que s'haurà d'enviar al 
laboratori tan aviat com sigui possible amb el seu envasament; una mostra preventiva per realitzar assajos de 
recepció i una mostra de contrast. Aquestes dues últimes mostres es conservaran en obra al menys durant cent 
(100) dies, en un lloc tancat, on les mostres quedin protegides de la humitat, l’excés de temperatura o la 
contaminació produïda per altres materials. Quan el subministrador de ciment ho sol·liciti, s’agafarà una altra 
mostra per a ell. 
 
La recepció del ciment es realitzarà d’acord amb el procediment establert a l’annex 5 de la “Instrucció per la 
recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 

202.5.2. Control addicional 

 
Una (1) vegada cada tres (3) mesos i com a mínim tres (3) vegades durant l’execució de l’obra, per cada tipus i 
classe resistent de ciment, i quan ho especifiqui el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció 
d’Obra, es realitzaran obligatòriament els mateixos assajos indicats anteriorment com de recepció. 
 
Si el ciment hagués estat emmagatzemat, en condicions atmosfèriques normals, durant un termini superior a un 
(1) mes, dins dels deu (10) dies anteriors a la seva utilització, es realitzaran, com a mínim, els assajos 
d’adormiment i resistència a compressió a tres (3) i set (7) dies sobre una mostra representativa de cada lot de 
ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que s’haguessin format. La Direcció d’Obra definirà els lots 
de control del ciment emmagatzemat. En tot cas, excepte si el nou període d’adormiment resultés incompatible 
amb les condicions particulars de l’obra, la sanció definitiva sobre la idoneïtat de cada lot de ciment per a la seva 
utilització en obra serà donada d’acord amb els resultats dels assajos exigits a la unitat d’obra de la que formi 
part. 
 
En ambients molt humits, o en condicions atmosfèriques desfavorables o d’obra anormals, la Direcció d’Obra 
podrà variar el termini d’un (1) mes anteriorment indicat per a la comprovació de les condicions 
d’emmagatzematge del ciment. 
 
 

202.5.3. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
La Direcció d’Obra indicarà les mesures a adoptar en el cas que el ciment no compleixi alguna de les 
especificacions establertes al present Article. 
 
 
202.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i l’abonament del ciment es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
Als abassegaments, el ciment s’abonarà per tones (t) realment abassegades únicament en el cas de paralització 
o resolució de l’obra. 
 
 
202.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat se seguirà la “Instrucció per la recepció 
de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE 80114. Mètodes d’assaig de ciments. Assajos físics. Determinació dels adormiments anormals 
(mètode de la pasta de ciment). 

 UNE-EN 197-1 Ciments. Ciments comuns. Composició, especificacions i criteris. 

 UNE 80303. Ciments resistents a sulfats i/o aigua. 

 UNE 80305. Ciments blancs. 

 UNE 80307. Ciments per a usos especials. 

 UNE-EN 14647. Ciments d’aluminat de calci. 

 UNE-EN 197-2. Ciments: Avaluació de conformitat. 

 UNE-EN 197-4. Ciments. Ciments d’escòries de forn alt de baixa resistència inicial. Composició, 
especificacions i criteris de conformitat.  

 UNE-EN 14216. Ciments especials de calor d’hidratació molt baixa. 
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CAPÍTOL 2. LLIGANTS BITUMINOSOS 
 
 
 
 

Article 211. Betums asfàltics 
 
 
 
211.1. Definició 

 
D’acord amb la UNE-EN 12597, es defineixen com a betums asfàltics els lligants hidrocarbonats, pràcticament no 
volàtils, obtinguts a partir del cru del petroli o presents en els asfalts naturals, que són totalment o quasi totalment 
solubles en toluè, molt viscosos o casi sòlids a temperatura ambient. S’utilitzarà la denominació de betum asfàltic 
dur per als betums asfàltics destinats a la producció de mescles bituminoses d’alt mòdul. 
 
 
211.2. Condicions generals 

 
La denominació dels betums asfàltics es composarà de dos números, representatius de la seva penetració 
mínima i màxima, determinada segons la UNE-EN 1426, separats per una barra inclinada a la dreta (/). 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995) o normativa que el substitueixi, pel qual es dicten disposicions per a la 
lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE (modificada per la Directiva 
93/68/CE) i, en particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu 
Article 9. 
 
Els betums asfàltics hauran de portar obligatòriament el marcat CE i la corresponent informació que l’ha 
d’acompanyar, així com disposar del certificat de control de producció en fàbrica expedit per un organisme 
notificat i de la declaració de conformitat CE elaborada pel propi fabricant, tot això conforme a l’establert  a 
l’Annex ZA de les següents normes harmonitzades: 
 

 UNE-EN 12591.  Betums i lligants bituminosos. Especificacions de betums per a pavimentació, 

 UNE-EN 13924.  Betums i lligants bituminosos. Especificacions dels betums durs per a pavimentació. 
 
Independentment de l’anterior, s’estarà a més en tot cas al disposat a la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salud, de producció, d’emmagatzematge, gestió i transport de productes de la construcció, de residus 
de construcció i enderroc, i de sòls contaminats. 
 
A efectes d’aplicació d’aquest Article, s’utilitzaran els betums asfàltics de la Taula 211.1. D’acord amb la seva 
denominació, les característiques d’aquests betums asfàltics hauran de complir les especificacions de la Taula 
211.2, conforme a l’establert en els annexes nacionals de les UNE-EN 12591 i UNE-EN 13294 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taula 211.1 
Betums asfàltics a utilitzar 

DENOMINACIÓ  
UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924 

15/25 

35/50 

50/70 

70/100 

160/220 

(*) Valors orientatius. 

 
 
 
 
211.3. Transport i abassegament 

 
El betum asfàltic serà transportat en cisternes calorífugues i proveïdes de termòmetres situats en punts ben 
visibles. Les cisternes hauran d’estar preparades per poder escalfar el betum asfàltic quan, per qualsevol 
anomalia, la temperatura d’aquest baixi excessivament per impedir el seu tràfec. Així mateix, disposaran d’un 
element adequat per a la presa de mostres. 
 
El betum asfàltic s’emmagatzemarà en un o diversos tancs, adequadament aïllats entre si, que hauran d’estar 
proveïts de boques de ventilació per evitar que treballin a pressió i que comptaran amb els aparells de mesura i 
seguretat necessaris, situats en punts de fàcil accés. 
 
Els tancs hauran de ser calorífugs i estar proveïts de termòmetres situats en punts ben visibles i dotats del seu 
propi sistema de calefacció, capaç d’evitar que, per qualsevol anomalia, la temperatura del producte es desviï de 
la fixada per l’emmagatzematge en més de deu graus Celsius (10 ºC). Així mateix, disposaran d’una vàlvula 
adequada per a la presa de mostres. 
 
Quan els tancs d’emmagatzematge no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes utilitzades per al 
transport del betum asfàltic estaran dotades de mitjans neumàtics o mecànics per al tràfec ràpid del seu contingut 
als esmentats tancs.  
 
Totes les canonades directes i bombes, preferiblement de tipus rotatiu, utilitzades per tràfec del betum asfàltic, 
des de la cisterna de transport al tanc d’emmagatzematge i d’aquest a l’equip que s’utilitza, hauran d’estar 
calefactades, aïllades tèrmicament i disposades de manera que es puguin netejar fàcilment i perfecta després de 
cada aplicació i/o jornada de treball. 
 
La Direcció d’Obra comprovarà, amb la freqüència que consideri necessària, els sistemes de transport i tràfec i 
les condicions d’emmagatzematge de tot el que pogués afectar a la qualitat del material; i si no és de la seva 
conformitat, suspendrà la utilització del contingut del tanc o cisterna corresponent fins a la comprovació de les 
característiques que consideri convenients, de les indicades a la Taula 211.2. 
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Taula 211.2 

Requisits de betums asfàltics 
 

Característica UNE-EN Unitat 15/25 35/50 50/70 70/100 160/220 

 
Penetració a 25°C 

 
1426 

 
0,1mm 

 
15-25 35-50 50-70 70-100 160-220 

 
Punt de reblaniment 

 
1427 °C 60-76 50-58 46-54 43-51 35-43 

Resistència a 
l’envelliment 

UNE-EN  
12607-1 

Canvi de massa 12607-1  ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0 

Penetració retinguda 1426  ≥ 55 ≥ 53 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 37 

Increment del Punt 
de reblaniment 

1427  ≤ 10 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 12 

 
Índex de penetració 

12591 
13924 

Annex A 

 
- 

de -1,5 
a +0,7 

de -1,5 
a +0,7 

de -1,5 
a +0,7 

de -1,5 a 
+0,7 

de -1,5 a 
+0,7 

Punt de fragilitat Fraass 12593 °C TBR ≤ -5 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -15 

Punt d’inflamació en vas obert ISO 2592 °C ≥ 245 ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220 

Solubilitat 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 

TBR: s’informarà del valor 

 
 
211.4. Recepció i identificació 

 
Cada cisterna de betum asfàltic que arribi a l’obra anirà acompanyada d’un albarà, i la informació relativa a 
l’etiquetat i marcat CE, en conformitat amb l’Annex ZA corresponent. 
 
L’albarà contindrà explícitament, als menys, les següents dades: 
 

 Nom i adreça de l’empresa subministradora. 

  Data de fabricació i de subministrament. 

  Identificació del vehicle que ho transporta. 

  Quantitat que se subministra. 

  Denominació comercial, si n’hi hagués, i tipus de betum asfàltic subministrat, d’acord amb la denominació 
especificada en el present Article. 

  Nom i adreça del comprador i la destinació. 

  Referència de la comanda. 
 
L’etiquetat i marcat CE haurà d’incloure la següent informació: 
 

  Símbol del marcat CE 

 Número de identificació de l’organisme de certificació. 

 Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant. 

 Les dos últimes xifres de l’any en el que es fixa el marcat. 

 Número del certificat de control de producció a fàbrica. 

 Referència a la norma europea corresponent (UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924). 

 Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 

 Informació sobre les característiques essencials incloses a l’Annex ZA de la norma harmonitzada 
corresponent (UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924): 

 
o Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25°C, segons UNE-EN 1426). 
o Consistència a temperatura de servei elevada ( punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
o Dependència de la consistència amb la temperatura (índex de penetració, segons Annex A de la  

UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924). 
o Durabilitat de la consistència a temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l’envelliment 

segons la UNE-EN 12607-1): 
 

 Penetració retinguda, segons UNE-EN 1426. 
 Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
 Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1. 
 

o Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt de fragilitat Fraass, segons  UNE-EN 12593), només en 
el cas dels betums de la UNE-EN 12591. 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podrà exigir informació addicional sobre la 
resta de les característiques de la Taula 211.2. 
 
El subministrador del lligant haurà de proporcionar informació sobre la temperatura màxima d’escalfament, el rang 
de temperatura de barreja i de compactació, el temps màxim d’emmagatzematge, en el seu cas, o qualsevol altra 
condició que fos necessària per tal d’assegurar les propietats del producte. 
 
 
211.5. Control de qualitat 

 
 

211.5.1. Control de recepció de les cisternes 

 
Per al control de recepció es durà a terme la verificació documental de que els valors declarats a la informació 
que acompanya al marcat CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec. No obstant, la Direcció 
d’Obra podrà dur a terme la realització d’assajos de recepció si ho considerés necessari, en quin cas es podran 
seguir els criteris que s’estableixen a continuació. 
 
De cada cisterna de betum asfàltic que arribi a l’obra es prendran dues (2) mostres de, com a mínim, un kilogram 
(1 kg), segons la UNE-EN 58, al moment del transvasament del material de la cisterna al tanc 
d’emmagatzematge. 
 
Sobre una de les mostres es realitzarà la determinació de la penetració, segons la UNE-EN 1426, i l’altra es 
conservarà fins al final del període de garantia. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran fixar un altre criteri 
per al control de recepció de les cisternes. 
 
 

211.5.2. Control de l’entrada del mesclador 

 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, d’acord amb allò establert a l’apartat 211.5.4 del 
present Article, a la quantitat de tres-centes tones (300 t) de betum asfàltic. En qualsevol cas, el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran fixar una altra mida de lot. 
 
De cada lot es prendran dues (2) mostres de, com a mínim, un kilogram (1 kg), segons la UNE-EN 58, en algun 
punt situat entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada del mesclador. 
 
Sobre una de las mostres es realitzarà la determinació de la penetració, segons la UNE-EN 1426, del punt de 
reblaniment, segons la UNE-EN 1427, i es calcularà l’índex de penetració, d’acord amb l’Annex A de la UNE-EN 
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12591 o de la UNE-EN 19324, segons correspongui. L’altra mostra es conservarà fins al final del període de 
garantia. 
 
 

211.5.3. Control addicional 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra podrà exigir la realització 
dels assajos necessaris per la comprovació de les característiques especificades a la Taula 211.2, amb una 
freqüència recomanada d’una (1) vegada cada mes i com a mínim tres (3) vegades durant l’execució de l’obra, 
per a cada tipus i composició de betum asfàltic. 
 
 

211.5.4. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, indicarà les mesures a 
adoptar en el cas que el betum asfàltic no compleixi alguna de les especificacions establertes a la Taula 211.2. 
 
 
211.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament del betum asfàltic es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
Als abassegaments, el betum asfàltic s’abonarà per tones (t) realment abassegades únicament en el cas de 
paralització o resolució de l’obra. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN 58. Betums i lligants bituminosos – Presa de mostres. 

 UNE-EN 1426. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la penetració amb agulla. 

 UNE-EN 1427. Betums i lligants bituminosos – Determinació del punt de reblaniment – Mètode de l’anell i 
bola. 

 UNE-EN 12591. Betums i lligants bituminosos – Especificacions de betums per a pavimentació. 

 UNE-EN 12592. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la solubilitat. 

 UNE-EN 12593. Betums i lligants bituminosos – Determinació del punt de fragilitat Fraass. 

 UNE-EN 12597. Betums i lligament bituminosos – Terminologia. 

 UNE-EN 12607-1. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la resistència a l’envelliment per  
efecte del calor i l’aire. Part 1: Mètode RTFOT (pel·lícula fina i rotatòria). 

 UNE-EN 13924. Betums i lligants bituminosos – Especificacions dels betums asfàltics durs per a 
pavimentació. 

 UNE-EN ISO 2592. Determinació dels punts d’inflamació i combustió – Mètode Cleveland en vas obert. 
 
 
 

Article 212. Betums modificats amb polímers 
 
 
 
212.1. Definició 

 
D’acord amb la UNE-EN 12597, es defineixen com a betums modificats amb polímers els lligants hidrocarbonats 
amb propietats reològiques que han estat modificades durant la fabricació, per la utilització d’un o més polímers 
orgànics. A efectes d’aplicació d’aquest Article les fibres orgàniques no es consideren modificadores del betum. 

 
Es consideren compresos dintre d'aquest Article, els betums modificats subministrats a granel i els que es 
fabriquin en el lloc d'utilització, en instal·lacions específiques independents. Queden exclosos també d’aquesta 
definició, els productes els obtinguts a partir d'addicions incorporades als àrids o al mesclador de la planta de 
fabricació de la unitat d'obra de la qual formin part.  
 
 
212.2. Condicions generals 

 
La denominació dels betums modificats amb polímers es composarà de les lletres PMB seguides de tres 
números; els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima, determinada segons la UNE-EN 
1426, separats per una barra inclinada a la dreta (/); i el tercer número, precedit d’un guió (-), representatiu del 
valor mínim del punt de reblaniment, determinat segons la UNE-EN 1427. Quan el polímer utilitzat majoritàriament  
en la fabricació del betum modificat amb polímers sigui un cautxú procedent de neumàtics fora d’ús, després de la 
denominació s’afegirà una lletra C majúscula. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995) o normativa que el substitueixi, pel qual es dicten disposicions per a la 
lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE (modificada per la Directiva 
93/68/CE) i, en particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu 
Article 9. 
 
Els betums modificats amb polímers hauran de portar obligatòriament el marcat CE i la corresponent informació 
que l’ha d’acompanyar, així com disposar del certificat de control de producció en fàbrica expedit per un 
organisme notificat i de la declaració de conformitat CE elaborada per el propi fabricant, tot això conforme a 
l’establert a l’Annex ZA de la següent norma harmonitzada: 
 

 UNE-EN 14023. Betums i lligants bituminosos. Estructura d’especificacions dels betums modificats amb 
polímers. 

 
Independentment de l’anterior, s’estarà a més en tot cas al disposat a la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de la construcció, de residus de 
construcció i enderroc, i de sòls contaminats. 
 
A efectes d’aplicació d’aquest Article, s’utilitzaran els betums modificats amb polímers de la Taula 212.1. D’acord 
amb la seva denominació, les característiques d’aquests betums modificats amb polímers hauran de complir les 
especificacions de la Taula 212.2, conforme a l’establert a l’annex nacional de la UNE-EN 14023. 
 
 

Taula 212.1 
Betums modificats amb polímers 

 

Denominació 
UNE-EN 14023 

PMB 10/40-70 

PMB 25/55-65 

PMB 45/80-60 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-75 

PMB 75/130-60 
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Taula 212.2 

Requisits dels betums modificats amb polímers 
 

Denominació UNE- EN 14023 
PMB 

10/40-70 
PMB 

25/55-65 
PMB 

45/80-60 
   PMB 
45/80-65 

PMB  
45/80-75 

PMB 
75/130-60 

Denominació anterior (*) BM-1 BM-2 BM-3b BM-3c  BM-4 

Característiques 
UNE-
EN 

unitat Assajos sobre el betum original 

Penetració a 
25°C 

1426 0,1 mm 10-40 25-55 45-80 45-80 45-80 75-130 

Punt de 
reblaniment 

1427 °C ≥ 70 ≥ 65 ≥60 ≥ 65 ≥ 75 ≥ 60 

Cohesió. Força-
ductilitat 

13589 
13703 

J/cm² 
≥ 2 a 
15°C 

≥ 2 a 
10°C 

≥ 2 a 5°C ≥ 3 a 5°C ≥ 3 a 5°C ≥ 1 a 5°C 

Punt de fragilitat 
Fraass 

12593 °C ≤ 5 ≤ 7 ≤ 12 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 

Recuperació 
elàstica a 25°C 

13398 % TBR ≥ 50 ≤ 50 ≤ 70 ≤ 80 ≤ 60 

Estabi-
litat al 
emma-
gatze-
matge  

(**) 

Diferèn-
cia de 

punt de 
reblani-

ment 

13399 
1427 

°C ≤ 5 ≤ 5 ≤-5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

Diferèn-
cia de 

penetra-
ció 

13399 
1426 

0,1 mm ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 13 ≤ 13 

Punt d’inflamació 
ISO 
2592 

°C ≥ 235 ≥ 235 ≥235 ≥ 235 ≥ 235 ≥ 220 

   Durabilitat – Resistència a l’envelliment EN 12607-1 

Canvi de massa 12607-1 % ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Penetració 
retinguda 

1426 % ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 

Increment del 
punt de 

reblaniment 
1427 °C ≤ 8 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Disminució de 
reblaniment 

1427 °C ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

(*) Aquesta denominació s’inclou únicament a títol informatiu per tal de facilitar l’adaptació a les noves nomenclatures europees. 
(**) Únicament exigibles a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
Quant el polímer utilitzat majoritàriament sigui cautxú procedent de NFU, al final de la denominació s’afegirà una lletra C majúscula. 
TBR: s’informarà del valor. 

 
 
La viscositat del betum modificat amb polímers haurà de ser compatible amb la temperatura de fabricació de la 
unitat d'obra corresponent, inferior a cent noranta graus Celsius (190 ºC) per als betums modificats amb polímers 
amb un punt de reblaniment mínim igual o superior a setanta graus Celsius (70°C), i inferior a cent vuitanta graus 
Celsius (180 ºC) per a la resta dels betums especificats al present Article.  
 
 
212.3. Transport i abassegament 

 
Quan no es fabriqui en el lloc d'utilització, el betum modificat amb polímers serà transportat en cisternes 
calorífugues i proveïdes de termòmetres situats en punts ben visibles. Les cisternes hauran d'estar preparades 
per poder escalfar el betum asfàltic quan, per qualsevol anomalia, la temperatura d'aquest baixi excessivament 
per impedir el seu tràfec. Així mateix, disposaran d'un element adequat per a la presa de mostres.  
 

El betum modificat amb polímers s'emmagatzemarà en un o diversos tancs, adequadament aïllats entre si, que 
hauran d'estar proveïts de boques de ventilació per evitar que treballin a pressió, i que comptaran amb els 
aparells de mesura i seguretat necessaris, situats en punts de fàcil accés.  
 
Els tancs hauran de ser calorífugs i estar proveïts de termòmetres situats en punts ben visibles i dotats del seu 
propi sistema de calefacció, capaç d'evitar que, per qualsevol anomalia, la temperatura del producte es desviï de 
la fixada per a l'emmagatzematge en més de deu graus Celsius (10 ºC). Així mateix, disposaran d'una vàlvula per 
a la presa de mostres.  
 
Quan els tancs d'emmagatzematge no disposin de mitjans de càrrega propis les cisternes emprades per al 
transport de betum modificat amb polímers estaran dotades de mitjans neumàtics o mecànics per al tràfec ràpid 
del seu contingut als mateixos.  
 
Totes les canonades directes i bombes, preferiblement de tipus rotatiu, utilitzades per al tràfec del betum  
modificat amb polímers, des de la cisterna de transport al tanc d'emmagatzematge i d'aquest a l'equip d'utilització, 
hauran d'estar calefactades, aïllades tèrmicament i disposades de manera que es puguin netejar fàcilment i 
perfecta després de cada aplicació i/o jornada de treball.  
 
El subministrador del lligant haurà de proporcionar informació sobre el rang de temperatura i el temps màxim 
d’emmagatzematge i la necessitat o no de disposar de sistemes d’homogeneïtzació en el transport i en els tancs 
d’emmagatzematge, d’acord amb les característiques del lligant modificat. 
 
Excepte que es compleixin els valors d’estabilitat a l’emmagatzematge indicats a la Taula 212.2, els elements de 
transport i emmagatzematge hauran d’estar proveïts d’un sistema d’homogeneïtzació adequat. Per a lligants 
susceptibles de sedimentació o que incorporen en la seva composició pols de cautxú procedent de neumàtics fora 
d’ús, els tancs d’emmagatzematge hauran de ser d’eix vertical, amb un sistema d’agitació i recirculació, i sortida 
del lligant per la part inferior del tanc, preferiblement de forma troncocònica. 
 
La Direcció d’Obra comprovarà, amb la freqüència que cregui necessària, els sistemes de transport i tràfec i les 
condicions d'emmagatzematge, en tot quant pugui afectar la qualitat del material; i de no ser de la seva 
conformitat, suspendrà la utilització del contingut del tanc o cisterna corresponent, fins a la comprovació de les 
característiques que consideri convenients, entre les indicades a la Taula 212.2.  
 
 
212.4. Recepció i identificació 

 
Cada cisterna de betum modificat amb polímers que arribi a obra anirà acompanyada d'un albarà, i la informació 
relativa a l’etiquetat i marcat CE, conforme a l’Annex ZA de la UNE-EN 14023. 
 
L'albarà contindrà explícitament les següents dades:  
 

 Nom i adreça de l'empresa subministradora.  

 Data de fabricació i de subministrament.  

 Identificació del vehicle que ho transporta.  

 Quantitat que se subministra.  

 Denominació comercial, si n'hi hagués, i tipus de betum asfàltic modificat amb polímers subministrat, 
d'acord amb la denominació especificada al present Article.  

 Nom i adreça del comprador i la destinació.  

 Referència de la comanda.  
 

L’etiquetat i marcat CE haurà d’incloure la següent informació: 
 

 Símbol del marcat CE. 

 Número de identificació de l’organisme de certificació. 

 Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant. 
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 Les dues últimes xifres de l’any en el que es fixa el marcat. 

 Número del certificat de control de producció en fàbrica. 

 Referència a la norma europea UNE-EN 14023. 

 Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 

 Informació sobre les característiques essencials incloses a l’Annex ZA de la norma harmonitzada UNE-EN 
14023: 

 
o Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25°C, segons UNE-EN 1426). 
o Consistència a temperatura de servei elevada ( punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
o Cohesió (força – ductilitat , segons la UNE-EN 13589 i la UNE-EN 13703). 
o Durabilitat de la consistència a temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l’envelliment, 

segons la UNE-EN 12607-1):  
 

 Canvi de massa, segons la UNE-EN 12607-1. 
 Penetració retinguda, segons la UNE-EN 1426 
 Variació del punt de reblaniment, segons la UNE-EN 1427. 
 

o Punt de fragilitat Fraass, segons la UNE-EN 12593. 
o Recuperació elàstica a 25°C, segons la UNE-EN 13398 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podrà exigir informació addicional sobre la 
resta de característiques de la Taula 212.2. Així mateix podrà demanar el valor de l’estabilitat a 
l’emmagatzematge, segons UNE-EN 13399, a fi de comprovar la idoneïtat dels sistemes de transport i 
emmagatzematge. 
 
El subministrador del lligant haurà de proporcionar informació sobre la temperatura màxima d’escalfament, el rang 
de temperatura de la barreja i de compactació, el temps màxim d’emmagatzematge, en el seu cas, o qualsevol 
altra condició que fos necessària per tal d’assegurar les propietats del producte. 
 
 
212.5. Control de qualitat 

 
 

212.5.1. Control de recepció 

 
 

212.5.1.1. Subministrament en cisternes 
 
Pel control de recepció es durà a terme la verificació documental de què els valors declarats a la informació que 
acompanya al marcat CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec. No obstant, la Direcció 
d’Obra podrà dur a terme la realització d’assajos de recepció si ho considerés necessari, en quin cas es podran 
seguir els criteris que s’estableixen a continuació. 
 
De cada cisterna de betum modificat amb polímers que arribi a l'obra es podran prendre dues (2) mostres de, com 
a mínim, un kilogram (1 kg), segons la UNE-EN 58, en el moment del tràfec del material de la cisterna al tanc 
d'emmagatzematge.  
 
Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assajos:  
 

 Determinació de la penetració, segons la UNE-EN 1426. 

 Punt de reblaniment, segons la UNE-EN 1427. 

 Recuperació elàstica, segons la UNE-EN 13398.  
 
L'altra mostra es conservarà fins al final del període de garantia.  
 

En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran fixar altre criteri 
addicional per al control de recepció de les cisternes.  
 
 

212.5.1.2. Fabricació a obra 
 
En el cas de betums modificats amb polímers fabricats al lloc d'utilització, es prendran dues (2) mostres cada 
cinquanta tones (50 t) de producte fabricat i, almenys, dues (2) cada jornada de treball de les canonades de 
sortida de la instal·lació de fabricació del lligant, conservant una (1) mostra fins al final del període de garantia, i 
realitzant sobre l'altra els següents assajos:  
 

 Determinació de la penetració, segons la UNE-EN 1426.  

 Punt de reblaniment, segons la  UNE-EN 1427.  

 Recuperació elàstica, segons la  UNE-EN 13398.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran fixar un altre criteri 
addicional per al control de fabricació en obra.  
 
 

212.5.2. Control a l’entrada del mesclador 

 
En el cas de què el betum modificat amb polímers es fabriqui en obra sense que hi hagi un emmagatzematge 
intermedi previ a l’entrada d’aquest en el mesclador de la planta de mescla bituminosa, no serà necessari realitzar 
el control que es descriu en aquest apartat. 
 
Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, d'acord amb el disposat en l'apartat 212.5.4 del 
present Article, a la quantitat de tres-centes tones (300 t)  de betum  modificat amb polímers. En qualsevol cas, el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran fixar una altra mida de lot.  
 
De cada lot es prendran dues (2) mostres de, com a mínim, un kilogram (1 kg), segons la UNE-EN 58, en algun 
punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
 
Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assajos:  
 

 Determinació de la penetració, segons la UNE-EN 1426. 

 Punt de reblaniment, segons la UNE-EN 1427.  
 
L'altra mostra es conservarà fins al final del període de garantia.  
 
A criteri de la Direcció d’Obra, es podran fer també assajos de recuperació elàstica, segons la UNE-EN 13398. 
 
 

212.5.3. Control addicional 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra podrà exigir la realització 
dels assajos necessaris per la comprovació de les característiques especificades a la Taula 212.2, amb una 
freqüència recomanada d’una (1) vegada cada mes i com a mínim tres (3) vegades, durant l’execució de l’obra, 
per cada tipus i composició de betum modificat amb polímers. 
 
Si el betum modificat amb polímers hagués estat emmagatzemat, durant un termini superior a quinze (15) dies, 
abans de la seva utilització, es realitzaran, com a mínim, sobre dues (2) mostres, una de la part superior i una 
altra de la inferior del dipòsit d'emmagatzematge, els assajos de penetració, segons la UNE-EN 1426, i punt de 
reblaniment, segons la UNE-EN 1427 que, comparats amb els resultats dels assajos a l'arribada a obra, hauran 
de complir les especificacions d'estabilitat a l’emmagatzematge de la Taula 212.2. Si no complís l'establert per a 
aquestes característiques, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització de nous assajos, o a la seva 
retirada. En condicions atmosfèriques desfavorables o d'obra anormals, la Direcció d’Obra podrà disminuir el 



                                                                                                                                                                                                                                                      PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PGI-10 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 40 de 445 
 

termini de quinze (15) dies, anteriorment indicat, per a la comprovació de les condicions d'emmagatzematge del 
betum asfàltic modificat amb polímers.  
 
 

212.5.4. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, indicarà les mesures a 
adoptar en el cas que el betum  modificat amb polímers no compleixi alguna de les especificacions establertes a 
la Taula 212.2. 
 
 
212.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament del betum asfàltic modificat amb polímers es realitzarà d’acord amb l'indicat en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d'obra de la que formi part.  
 
Als abassegaments, el betum asfàltic modificat amb polímers s'abonarà per tones (t) realment abassegades 
únicament en el cas de paralització o resolució de l’obra.  
 
 
Normes de referència 

 

 UNE-EN 58. Betums i lligants bituminosos – Presa de mostres. 

 UNE-EN 1426. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la penetració amb agulla. 

 UNE-EN 1427. Betums i lligants bituminosos – Determinació del punt de reblaniment. Mètode de l’anell i 
bola. 

 UNE-EN 12593. Betums i lligants bituminosos – Determinació del punt de fragilitat Fraass. 

 UNE-EN 12597. Betums i lligants bituminosos – Terminologia. 

 UNE-EN 12607-1. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la resistència a l’envelliment per efecte 
del calor i l’aire – Part 1: Mètode RTFOT (pel·lícula fina i rotatòria) 

 UEN-EN 13398. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la recuperació elàstica de betums 
modificats. 

 UNE-EN 13399. Betums i lligants bituminosos – Determinació de l’estabilitat a l’emmagatzematge del 
betum modificat. 

 UNE-EN 13589. Betums i lligants bituminosos – Determinació de les propietats de tracció de betums 
modificats pel mètode de força – ductilitat. 

 UNE-EN 13703. Betums i lligants bituminosos – Determinació de l’energia de deformació. 

 UNE-EN 14023. Betums i lligants bituminosos – Estructura d’especificacions dels betums modificats amb 
polímers. 

 UNE-EN ISO 2592. Determinació dels punts d’inflamació i combustió – Mètode Cleveland en vas obert. 
 
 
 

Article 213. Emulsions bituminoses 
 
 
 
213.1. Definició 

 
Es defineixen com emulsions bituminoses les dispersions de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i, 
eventualment, un polímer,  en una solució d'aigua i un agent emulsionant.  
 
A efectes d’aplicació d’aquest Plec, es consideren per a la seva utilització a la xarxa de carreteres de l’Estat, les 
emulsions bituminoses catiòniques, on les partícules del lligant hidrocarbonat tenen una polaritat positiva. 

 

 

213.2. Condicions generals 

  
La denominació de les emulsions bituminoses catiòniques modificades o no seguirà el següent esquema, d’acord 
amb la UNE-EN 13808. 
 
 

C % lligant B P F l. trencament aplicació 

 
On: 
 
C  Indica que és una emulsió bituminosa catiònica. 
% lligant Contingut de lligant segons la UNE-EN 1428. 
B  Indica que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
P  S’afegirà aquesta lletra només en cas que l’emulsió incorpori polímers. 
F  S’afegirà aquesta lletra només en cas que s’incorpori un contingut de fluidificant superior  
  al 2%. 
I. trencament Número d’una xifra (de 1 a 7) que indica la classe de comportament a trencament, determinada  
   segons la UNE-EN 13075-1. 
aplicació Abreviatura del tipus d’aplicació de l’emulsió: 

  ADH  reg d’adherència 
  TER   reg d’adherència (termoadherent)  
  CUR  reg de curat 
                          IMP   reg d’imprimació 
                          MIC    microaglomerat en fred 
                          REC   reciclat en fred 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995) o normativa que el substitueixi, pel qual es dicten disposicions per a la 
lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE (modificada per la Directiva 
93/68/CE) i, en particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu 
Article 9. 
 
Les emulsions bituminoses catiòniques hauran de portar obligatòriament el marcat CE i la corresponent 
informació que l’ha d’acompanyar, i haurà de disposar del certificat de control de producció en fàbrica expedit per 
un organisme notificat i de la declaració de conformitat CE elaborada pel propi fabricant, tot això conforme a 
l’establert a l’Annex ZA de la norma harmonitzada, UNE-EN 13808. 
 
Independentment de l’anterior, s’estarà a més en tot cas al disposat a la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de la construcció, de residus de 
construcció i enderroc, i de sòls contaminats. 
 
A efectes d’aplicació d’aquest Article, s’utilitzaran les emulsions bituminoses de les Taules 213.1 i 213.2, segons 
correspongui. D’acord amb la seva denominació, les característiques d’aquestes emulsions bituminoses hauran 
de complir les especificacions de les Taules 213.3 ó 213.4 conforme a l’establert en l’annex nacional de la UNE- 
EN 13808. 
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Taula 213.1 
              Emulsions catiòniques  

 
DENOMINACIÓ 
UNE-EN 13808 

 

APLICACIÓ 

C60B4 ADH 
C60B3 ADH 

Regs d’adherència 

C60B4 TER 
C60B3 TER 

Regs d’adherència 
(termoadherent) 

C60BF5 IMP 
C50BF5 IMP 

Regs d’imprimació 

C60B4 CUR 
C60B3 CUR 

Regs de curat 

C60B5 MIC 
C60B6 MIC 

Microaglomerat en fred 

C60B7 REC 
C60B6 REC 

Reciclats en fred 

 
 

Taula 213.2 
Emulsions catiòniques modificades 

 

DENOMINACIÓ 
UNE-EN 13808 

APLICACIÓ 

C60BP4 ADH 
C60BP3 ADH 

Regs d’adherència 

C60BP4 TER 
C60BP3 TER 

Regs d’adherència 
(termoadherent) 

C60BP5 MIC 
C60BP6 MIC 

Microaglomerats en fred 

 
 
213.3. Transport i abassegament 

La Direcció d’Obra comprovarà, amb la freqüència que cregui necessària, els sistemes de transport i tràfec i les 
condicions de l'emmagatzematge en tot quant pogués afectar la qualitat del material; i de no ser de la seva 
conformitat, suspendrà la utilització del contingut del tanc o cisterna corresponent fins a la comprovació de les 
característiques que estimi convenient, entre les indicades a les Taules 213.3 i 213.4.  
 
L'emulsió bituminosa transportada en cisternes s'emmagatzemarà en un o diversos tancs, adequadament aïllats 
entre si, que hauran d'estar proveïts de boques de ventilació per evitar que treballin a pressió, i que comptaran 
amb els aparells de mesura i seguretat necessaris, situats en punts de fàcil accés. També disposaran d'una 
vàlvula  per a la presa de mostres.  
 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (índex de trencament de 5 a 7), per a microaglomerats en fred i 
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes, o al menys al noranta per cent (90%) de la seva 
capacitat, preferiblement a temperatura ambient i sempre a una temperatura inferior a cinquanta graus Celsius 
(50°C), per evitar possibles trencaments parcials de l’emulsió durant el transport. 
 
En emulsions de trencament lent i en les termoadherents que hagin d’estar emmagatzemades més de set (7) 
dies, és precís assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la seva utilització. 
 
Quan els tancs d'emmagatzematge no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes emprades per al 
transport d'emulsió bituminosa estaran dotades de mitjans neumàtics o mecànics per al tràfec ràpid.  
 

Totes les canonades directes i bombes, preferiblement de tipus rotatiu, utilitzades per al tràfec de l'emulsió 
bituminosa, des de la cisterna de transport al tanc d'emmagatzematge i d'aquest a l'equip d'ús, hauran d'estar 
disposades de manera que es puguin netejar fàcilment i perfecta després de cada aplicació o jornada de treball.  
 
 
213.4. Recepció i identificació 

 
Cada cisterna d'emulsió bituminosa modificada o no que arribi a obra anirà acompanyada d'un albarà i la 
informació relativa a l’etiquetat i marcat CE, en conformitat amb l’Annex ZA de la UNE-EN 13808. 
 
L'albarà contindrà explícitament les següents dades:  
 

  Nom i adreça de l'empresa subministradora.  

 Data de fabricació i de subministrament.  

 Identificació del vehicle que ho transporta.  

 Quantitat que se subministra. 

 Denominació comercial, si n'hi hagués, i tipus d'emulsió bituminosa subministrada, d'acord amb la 
denominació especificada al present Article.  

 Nom i adreça del comprador i de la destinació.  

 Referència de la comanda.  
 
L’etiquetat i marcat CE haurà d’incloure la següent informació: 
 

  Símbol del marcat CE.  

 Número de identificació de l’organisme de certificació. 

 Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant. 

 Les dues últimes xifres de l’any en el que es fixa el marcat. 

 Número del certificat de control de producció en fàbrica. 

 Referència a la norma europea UNE-EN 13808. 

 Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 

 Característiques de l’emulsió: 
 

o Viscositat (temps de fluència, segons la UNE-EN 12846). 
o Efecte de l’aigua sobre l’adhesió del lligant (adhesivitat, segons la UNE-EN 13614). 
o Comportament a trencament (índex de trencament, segons la UNE-EN 13075-1 i en el seu cas, 

estabilitat en la barreja amb ciment, segons la UNE-EN 12848). 
 

  Característiques del lligant residual per evaporació, segons la UNE-EN 13074:  
 

o Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25°C, segons la UNE-EN 1426). 
o Consistència a temperatura de servei elevada ( punt de reblaniment, segons la UNE-EN 1427). 
o Cohesió per al lligant residual en emulsions bituminoses modificades (pèndol Vialit, segons la UNE-

EN 13588). 
 

 Característiques del lligant residual per evaporació, segons la UNE-EN 13074, seguit d’estabilització, 
segons la UNE-EN 14895, i d’envelliment, segons la UNE-EN 14769: 

 
o Durabilitat de la consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons la 

UNE-EN 1426). 
o Durabilitat de la consistència a temperatura de servei elevada (increment del punt de reblaniment, 

segons la UNE-EN 1427). 
o Durabilitat de la cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol Vialit, segons la UNE-EN 

13588). 
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El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran exigir informació addicional sobre la  
resta de les característiques especificades a les Taules 213.3 o 213.4.  
 
 
213.5. Control de qualitat  

 
 

213.5.1. Control de recepció de les cisternes 

 
Per al control de recepció es durà a terme la verificació documental de que els valors declarats a la informació 
que acompanya al marcat CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec. 
 
No obstant, la Direcció d’Obra podrà dur a terme la realització d’assajos de recepció si ho considerés necessari, 
en quin cas es podran seguir els criteris que s’estableixen a continuació.  
 
De cada cisterna d'emulsió bituminosa que arribi a l'obra es prendran dues (2) mostres de, com a mínim, dos 
kilograms (2 kg), segons la UNE-EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc 
d'emmagatzematge.  
 
Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assajos:  
 

 Càrrega de partícules, segons la UNE-EN 1430.  

 Índex de trencament, segons la UNE-EN 13075-1. 

 Contingut d'aigua, segons la UNE-EN 1428. 

 Tamisat, segons la UNE-EN 1429.  
 
L'altra mostra es conservarà durant, com a mínim, quinze (15) dies per realitzar assajos de contrast en cas que 
fossin necessaris. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran fixar un altre criteri 
addicional per al control de recepció de les cisternes. 
 
 

213.5.2. Control en el moment d’ús 

 
Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, d'acord amb el disposat a l'apartat 213.5.4 del 
present Article, la quantitat de trenta tones (30 t) o fracció diària d'emulsió bituminosa, excepte en el cas 
d'emulsions emprades en regs d'adherència, emprimació i curat. En aquest darrer cas es considerarà com a lot la 
fracció setmanal. En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran 
fixar una altra mida de lot.  
 
De cada lot es prendran dues (2) mostres de, com a mínim, dos kilograms (2 kg), segons la UNE-EN 58, a la 
sortida del tanc d'emmagatzematge. Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assajos:  
 

 Càrrega de partícules, segons la UNE-EN 1430.  

 Índex de trencament, segons la UNE-EN 13075-1.  

 Contingut d'aigua, segons la UNE-EN 1428.  

 Tamisat, segons la UNE-EN 1429.  
 
L'altra mostra es conservarà durant, almenys, quinze (15) dies per realitzar assajos de contrast en cas que fossin 
necessaris.  
 
 

213.5.3. Control addicional 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte, la Direcció d’Obra, podran exigir la realització 
dels assajos necessaris per a la comprovació de les característiques ressenyades a les Taules 213.3 i 213.4, 
segons correspongui, amb una freqüència recomanada de un (1) cop cada mes i com a mínim tres (3) cops 
durant l'execució de l'obra, per cada tipus i composició d'emulsió bituminosa. 
 
Si l'emulsió bituminosa hagués estat emmagatzemada durant un termini superior a quinze (15) dies, abans de la 
seva utilització, es realitzaran, com a mínim, sobre dues (2) mostres, una de la part superior i una altra de la 
inferior del dipòsit d'emmagatzematge, l'assaig de tamisat, segons la UNE-EN 1429 i l'assaig de contingut de 
betum asfàltic residual segons la UNE-EN 1431. Si no complís l'establert per aquesta característica, es procedirà 
a la seva homogeneïtzació i realització de nous assajos, o a la seva retirada.  Aquest termini de quinze (15) dies, 
es reduirà a set (7), en el cas d’emulsions de trencament lent i d’emulsions termoadherents. 
 
En condicions atmosfèriques desfavorables o d'obra anormals, la Direcció d’Obra podrà disminuir el termini, 
anteriorment indicat, per a la comprovació de les condicions d'emmagatzematge de l'emulsió bituminosa.  
 
 

213.5.4. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte, la Direcció d’Obra indicarà les mesures a 
adoptar en el cas que l'emulsió bituminosa no compleixi alguna de les especificacions establertes a les Taules 
213.3 o 213.4.  
 
 
213.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de l'emulsió bituminosa es realitzarà segons l'indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d'obra de la que formi part.  
 
Als abassegaments, l'emulsió bituminosa s'abonarà per tones (t) realment abassegades únicament en el cas de 
paralització o resolució de l’obra.  
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN 58. Betums i lligants bituminosos – Presa de mostres. 

 UNE-EN 1425.  Betums i lligants bituminosos – Determinació de les propietats perceptibles. 

 UNE-EN 1426.  Betums i lligants bituminosos – Determinació de la penetració amb agulla. 

 UNE-EN 1427. Betums i lligants bituminosos – Determinació del punt de reblaniment – Mètode de l’anell i 
bola.  

 UNE-EN 1428. Betums i lligants bituminosos – Determinació del contingut en aigua de les emulsions 
bituminosos. Mètode de destil·lació azeotròpica. 

 UNE-EN 1429. Betums i lligants bituminosos – Determinació del residu per tamisat de les emulsions 
bituminoses i determinació de l’estabilitat a l’emmagatzematge per tamisat. 

 UNE-EN 1430. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la polaritat de les partícules de les 
emulsions bituminoses. 

 UNE-EN 1431. Betums i lligants bituminosos – Determinació del lligant recuperat i l’oli destil·lat per 
destil·lació a les emulsions bituminoses. 

 UNE-EN 12846. Betums i lligants bituminosos – Determinació del temps de fluència de les emulsions 
bituminoses mitjançant el viscosímetre de flux. 

 UNE-EN 12847. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la tendència a la sedimentació de les 
emulsions bituminoses. 

 UNE-EN 12848. Betums i lligants bituminosos – Determinació de l’estabilitat a la barreja amb ciment de 
les emulsions bituminoses. 

 UNE-EN 12849. Betums i lligants bituminosos – Determinació del poder de penetració de les emulsions 
bituminoses. 
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 UNE-EN 13074. Betums i lligants bituminosos – Recuperació del lligant de les emulsions bituminoses per 
evaporació. 

 UNE-EN 13075-1. Betums i lligants bituminosos – Determinació del comportament a trencament – Part 1: 
Determinació de l’índex de trencament de les emulsions bituminoses catiòniques. Mètode del fíler mineral. 

 UNE-EN 13398. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la recuperació elàstica de betums 
modificats. 

 UNE-EN 13588. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la cohesió dels lligants bituminosos pel 
mètode del pèndul. 

 UNE-EN 13614. Betums i lligants bituminosos – Determinació de l’adhesivitat de les emulsions 
bituminoses pel mètode d’immersió en aigua. 

 UNE-EN 13808. Betums i lligants bituminosos – Especificacions de les emulsions bituminoses 
catiòniques. 

 UNE-EN 14769. Betums i lligants bituminosos – Condicionament per envelliment a llarg termini accelerat 
mitjançant el vas d’envelliment a pressió (Pressure Ageing Vessel – PAV). 

 UNE-EN 14895. Betums i lligants bituminosos – Estabilització del lligant d’una emulsió bituminosa o d’un 
betum fluïdificat o d’un betum fluxat. 
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CAPÍTOL 3. MATERIALS CERÀMICS I 
AFINS 
 
Sense contingut. 
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CAPÍTOL 4. METALLS 
 
 
 
 

Article 240. Barres corrugades per a formigó estructural 
 
 
 
240.1. Definició 

 
S’anomenen barres corrugades per formigó estructural els productes d’acer de forma sensiblement cilíndrica que 
presentin a la seva superfície ressalts o estries amb objecte de millorar la seva adherència al formigó. 
 
Els diferents elements que conformen la geometria exterior d’aquestes barres (tals com corrugues, aletes i nucli) 
es defineixen segons s’especifica a les UNE 36068 i UNE 36065. 
 
Els diàmetres nominals de les barres corrugades s’ajustaran a la sèrie següent: 
 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 i 40 mm. 
 
La designació simbòlica d’aquests productes es farà d’acord amb l’indicat a la UNE 36068. 
 
 
240.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Les característiques de les barres corrugades per formigó estructural compliran amb les especificacions indicades 
als apartats 32.1 i 32.2 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, 
així com a les UNE 36065 i UNE 36068. 
 
Les barres no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bufaments. 
 
La secció equivalent no serà inferior al noranta-cinc i mig per cent (95,5%) de la seva secció nominal. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus o els tipus d’acer corresponents a aquests 
productes d’acord amb les UNE 36065 i UNE 36068. 
 
El distintiu de qualitat s’elaborarà d’acord amb les indicacions de l’Article 87 i de l’annex 19 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
240.3. Subministrament 

 

La qualitat de les barres corrugades estarà garantida pel fabricant a través del Contractista d’acord amb allò 
indicat a l’apartat  69.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.  
 
La garantia de qualitat de les barres corrugades serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista 
adjudicatari de les obres. 
 
 
240.4. Emmagatzematge 

 
Seran d’aplicació les prescripcions recollides a l’Article 69 de la vigent “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)” o normativa que la substitueixi. 
 
 
240.5. Recepció 

 
Per efectuar la recepció de les barres corrugades serà necessari realitzar assajos de control de qualitat d’acord 
amb les prescripcions recollides als Articles 87 i 88 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa 
vigent que la substitueixi. 
 
Seran d’aplicació les condicions d’acceptació o rebuig dels acers indicats a l’apartat 88.5.1 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels 
materials que es trobin abassegats. 
 
 
240.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de les barres corrugades per formigó estructural es realitzaran d’acord amb l’indicat al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
Als abassegaments, les barres corrugades per formigó estructural s’abonaran per kilograms (kg) realment 
abassegats, mesurats per pesada directa en bàscula contrastada, únicament en el cas de paralització o resolució 
de l’obra. 
 
 
240.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
A efectes de reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, se seguirà allò disposat a la “Instrucció 
de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 36065. Barres corrugades d’acer soldable amb característiques especials de ductibilitat per 
armadures de formigó armat. 

 UNE 36068. Barres corrugades d’acer soldable per armadures de formigó armat. 
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Article 241. Malles electrosoldades 
 
 
 
241.1. Definició 

 
S’anomenen malles electrosoldades els productes d’acer formats per dos sistemes d’elements que es creuen 
entre si ortogonalment, els punts de contacte dels quals estan units mitjançant soldadura elèctrica, segons un 
procés de producció en sèrie en instal·lacions fixes. 
 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats que formen les malles electrosoldades s’ajustaran a la sèrie 
següent: 
 
5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 i 14 mm.   
 
La designació de les malles electrosoldades es farà d’acord amb l’indicat a la UNE 36092. 
 
 
241.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Els elements que composen les malles electrosoldades poden ser barres corrugades o filferros corrugats. Els 
primers compliran les especificacions de l’apartat 32.2 o de l’apartat 3 de l’annex 10 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi; els segons, les especificacions de l’apartat 32.3, així 
com les condicions d’adherència especificades a l’apartat 32.2 del mateix document. 
 
Els filferros i les barres corrugades no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bufaments. 
 
La secció equivalent dels filferros i les barres corrugades no serà inferior al noranta-cinc i mig per cent (95,5%) de 
la seva secció nominal. 
 
Les característiques de les malles electrosoldades compliran amb allò indicat a l’apartat 33.1.1 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, així com amb les especificacions de la UNE 
36092. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus d’acer amb el qual es fabricaran les malles 
electrosoldades, així com la resta de les característiques exigibles a aquest tipus de material. 
 
El distintiu de qualitat s’elaborarà d’acord amb les indicacions de l’Article 87 i de l’annex 19 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
241.3. Subministrament 

 
Cada paquet haurà d’arribar al punt de subministrament amb una etiqueta d’identificació conforme amb les 
especificacions de la UNE 36092, d’acord amb les especificacions de l’apartat 69.1 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 

La qualitat de les malles electrosoldades estarà garantida pel fabricant a través del Contractista d’acord amb allò 
indicat a l’apartat  69.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
La garantia de qualitat de les malles electrosoldades serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista 
adjudicatari de les obres. 
 
 
241.4. Emmagatzematge 

 
Seran d’aplicació les prescripcions recollides a l’Article 69 de la vigent “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)” o normativa que la substitueixi. 
 
 
241.5. Recepció 

 
Per efectuar la recepció de les malles electrosoldades serà necessari realitzar assajos de control de qualitat 
d’acord amb les prescripcions recollides als Articles 87 i 88 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 
Seran d’aplicació les condicions d’acceptació o rebuig dels acers indicats a l’apartat 88.5.1 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels 
materials que es trobin abassegats. 
 
 
241.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de les malles electrosoldades per formigó estructural es realitzaran d’acord amb 
l’indicat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
Als abassegaments, les malles electrosoldades per formigó estructural s’abonaran per kilograms (kg) realment 
abassegats, mesurats per pesada directa en bàscula contrastada, únicament en el cas de paralització o resolució 
de l’obra. 
 
 
241.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
A efectes de reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, se seguirà allò disposat a la “Instrucció 
de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 36092. Malles electrosoldades d’acer per armadures de formigó armat. 



                                                                                                                                                                                                                                                      PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PGI-10 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 47 de 445 
 

 
 
 

Article 242. Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
 
 

 
242.1. Definició 

 
Es denomina armadura bàsica electrosoldada en gelosia al producte d'acer format per tres grups d'elements 
(barres o filferros) que formen una estructura espacial amb els punts de contacte units mitjançant soldadura 
elèctrica en un procés automàtic. Consten d'un element longitudinal superior, dos elements longitudinals inferiors i 
dos elements transversals de connexió. 
 
Els diàmetres nominals dels filferros, llisos o corrugats, emprats a les armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia s'ajustaran a la sèrie següent: 
 
5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 mm. 
 
La designació simbòlica del tipus d'armadura bàsica es farà d'acord amb allò que s'ha indicat a la UNE 36739. 
 
 
242.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Els elements que composen les armadures bàsiques electrosoldades en gelosia poden ser barres corrugades o 
filferros. Han de ser corrugats en el cas dels elements superiors i inferiors i poden ser llisos o corrugats en el cas 
dels elements transversals de connexió. 
 
Els filferros i barres corrugades no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bufaments. 
 
La secció equivalent dels filferros i barres corrugades no serà inferior al noranta-cinc i mig per cent (95,5%) de la 
seva secció nominal. 
 
S'aplicaran totes les especificacions contingudes a l'apartat 33.1.2 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
El distintiu de qualitat s’elaborarà d’acord amb les indicacions de l’Article 87 i de l’annex 19 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
242.3. Subministrament 

 
Cada paquet haurà d'arribar al punt de subministrament amb una etiqueta d'identificació conforme a l’especificat a 
la UNE 36739, d’acord amb allò que s'ha especificat a l'apartat 69.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
La qualitat de les armadures bàsiques electrosoldades en gelosia estarà garantida pel fabricant a través del 
Contractista, d'acord amb allò que s'ha indicat en l’Article 69 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 

La garantia de qualitat de les armadures bàsiques electrosoldades en gelosia serà exigible en qualsevol 
circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 
 
 
242.4. Emmagatzematge 

 
S'aplicaran les prescripcions recollides a l'Article 69 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
242.5. Recepció 

 
Per efectuar la recepció de les armadures bàsiques electrosoldades en gelosia serà necessari realitzar assajos de 
control de qualitat d'acord amb les prescripcions recollides als Articles 87 i 88 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa que la substitueixi. 
 
S'aplicaran totes les condicions d’acceptació o rebuig dels acers indicats a l'apartat 88.5.1 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels 
materials que es trobin abassegats. 
 
 
242.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de les armadures bàsiques electrosoldades en gelosia es realitzaran d’acord amb 
l’indicat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
Als abassegaments, les armadures bàsiques electrosoldades en gelosia s'abonaran per kilograms (kg) realment 
abassegats, mesurats per pesada directa en bàscula contrastada, únicament en el cas de paralització o resolució 
de l’obra. 
 
 
242.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
Als efectes del reconeixement de marca, segells o distintius de qualitat, se seguirà allò que disposa la “Instrucció 
de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 36739. Armadures bàsiques d'acer electrosoldades en gelosia per armadures de formigó armat. 
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Article 243. Filferros per a formigó pretesat 
 
 

 
243.1. Definició 

 
Es denominen filferros per a formigó pretesat aquells productes d'acer d'alta resistència, de secció massissa, 
procedents d'un estirat en fred o trefilatge de filferro gruixut, que normalment se subministren en rotlles. La 
designació simbòlica d'aquests productes es farà d’acord amb l’indicat a la UNE 36094. 
 
 
243.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Les característiques dels filferros per a formigó pretesat compliran les especificacions recollides als apartats 34.1, 
34.2 i 34.3 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, així com les 
de la UNE 36094. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus i el grau de l'acer corresponent a aquest producte, 
d'acord amb el que s’indica a la UNE 36094. Les característiques mecàniques dels filferros compliran la UNE 
36094 i els seus assaigs es faran d’acord amb la UNE-EN ISO 15630. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els diferents diàmetres normalitzats a utilitzar, procurant 
que, en el cas de ser diversos, aquests siguin prou diferents entre si, amb l'objecte que es puguin diferenciar en 
obra a simple vista i abassegar independentment. 
 
Quan pel tipus d'obra i ubicació de la mateixa, els filferros hagin de complir exigències especials de durabilitat, es 
faran constar en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
243.3. Subministrament 

 
La qualitat dels filferros d'acer per a formigó pretesat estarà garantida pel fabricant a través del Contractista 
d'acord amb allò indicat a l'apartat 70.2 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que 
la substitueixi. La garantia de qualitat dels filferros serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista 
adjudicatari de les obres. 
 
Els filferros per a formigó pretesat se subministraran en rotlles, verificant-se sempre les condicions geomètriques 
especificades a aquest respecte a l'apartat 34.3 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa 
vigent que la substitueixi. A més a més no contindran soldadures realitzades després del tractament tèrmic del 
filferro gruixut anterior al trefilatge. 
 
Els filferros per a formigó pretesat hauran de transportar-se degudament protegits contra la humitat, 
deteriorament, contaminació, greixos, etc. 
 
Cada rotlle haurà de portar una identificació en la que figurin de forma indeleble la marca del subministrador, el 
tipus i grau de l'acer, i el diàmetre nominal del filferro, així com un número que permeti identificar la colada o lot a 
què pertanyi. 
 

 
243.4. Emmagatzematge 

 
S'aplicaran les prescripcions recollides a l'apartat 70.2.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
243.5. Recepció 

 
Per efectuar la recepció dels filferros per a formigó pretesat serà necessari realitzar assajos de control de qualitat 
d'acord amb les prescripcions recollides als Articles 89 i 90 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o 
normativa que la substitueixi. 
 
S'aplicaran les condicions d'acceptació o de rebuig dels acers indicats a l’Article 89 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels 
materials que es trobin abassegats. 
 
 
243.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament dels filferros d'acer per a formigó pretesat es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
Als abassegaments, els filferros s'abonaran per kilograms (kg) realment abassegats, mesurats per pesada directa 
en bàscula contrastada, únicament en el cas de paralització o resolució de l’obra. 
 
 
243.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, se seguirà el que disposa la “Instrucció 
de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 36094. Filferros i cordons d'acer per a armadures de formigó pretesat. 

 UNE-EN ISO 15630. Acer per a l’armat i tesat del formigó. Mètodes d’assaig. 
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Article 244. Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretesat 
 
 

 
244.1. Definició 

 
Es denominen cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretesat aquells productes d'acer d'alta 
resistència, formats per dos o tres filferros del mateix diàmetre nominal, enrotllats helicoïdalment sobre un eix 
comú ideal, amb el mateix pas d'hèlix i igual sentit de gir, utilitzables com a armadures actives en obres de 
formigó pretesat i que normalment se subministren en rotlles. La designació simbòlica d'aquests productes es farà 
d’acord amb l’indicat a la UNE 36094. 
 
 
244.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Les característiques dels cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretesat compliran les 
especificacions indicades als apartats 34.1, 34.2 i 34.5 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi, així com les de la UNE 36094. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus i el grau de l'acer corresponent a aquest producte, 
d'acord amb el que s’indica específicament a la UNE 36094. Les característiques mecàniques dels cordons 
compliran la UNE 36094 i els seus assaigs es faran d’acord amb la UNE-EN ISO 15630. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els diferents diàmetres normalitzats a utilitzar, procurant 
que, en el cas de ser diversos, aquests siguin prou diferents entre si, amb l'objecte que es puguin diferenciar en 
obra a simple vista i abassegar independentment. 
 
Quan pel tipus d'obra o ubicació de la mateixa, els cordons hagin de complir exigències especials de durabilitat, 
aquestes s'especificaran al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
244.3. Subministrament 

 
La qualitat dels cordons de dos (2) o tres (3) filferros d'acer per a formigó pretesat estarà garantida pel fabricant a 
través del Contractista d'acord amb allò que s'ha indicat a l’apartat 70.2 de la “Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
La garantia de qualitat dels cordons de dos (2) o tres (3) filferros serà exigible en qualsevol circumstància al 
Contractista adjudicatari de les obres. 
 
Els cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretesat hauran de transportar-se degudament protegits 
contra la humitat, deteriorament, contaminació, greixos, etc. 
 
Els cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretesat se subministraran en rotlles, verificant-se sempre 
les condicions geomètriques especificades a aquest respecte a l’apartat 34.5 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 

Cada rotlle haurà de portar una identificació en la que figurin de forma indeleble la marca del subministrador, el 
tipus i grau de l'acer, i el diàmetre nominal del cordó, així com un número que permeti identificar la colada o lot a 
què pertanyi. 
 
 
244.4. Emmagatzematge 

 
S'aplicaran les prescripcions recollides a l'apartat 70.2.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
244.5. Recepció 

 
Per efectuar la recepció dels cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretesat serà necessari realitzar 
assajos de control de qualitat d'acord amb les prescripcions recollides als Articles 89 i 90 de la "Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa que la substitueixi. 
 
S'aplicaran les condicions d'acceptació o de rebuig dels acers indicats a l’Article 89 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels 
materials que es trobin abassegats. 
 
 
244.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament dels cordons de dos (2) o tres (3) filferros d'acer per a formigó es realitzaran d’acord 
amb l’indicat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
Als abassegaments, els cordons de dos (2) o tres (3) filferros d'acer s'abonaran per kilograms (kg) realment 
abassegats, mesurats per pesada directa en bàscula contrastada, únicament en el cas de paralització o resolució 
de l’obra. 
 
 
244.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, se seguirà allò que disposa la 
“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 36094. Filferros i cordons d'acer per a armadures de formigó pretesat. 

 UNE-EN ISO 15630. Acer per a l’armat i tesat del formigó. Mètodes d’assaig. 
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Article 245. Cordons de set (7) filferros per a formigó pretesat 
 

 
 
245.1. Definició 

 
Es denominen cordons de set (7) filferros per a formigó pretesat aquells productes d’acer d'alta resistència, 
formats per sis filferros del mateix diàmetre nominal, d, enrotllats helicoïdalment, amb el mateix pas d'hèlix i el 
mateix sentit de gir, al voltant d'un filferro central recte de diàmetre comprès entre 1,02 i 1,05·d, utilitzables com a 
armadures actives en obres de formigó pretesat i que normalment se subministren en rotlles, bobines o carrets. 
 
La designació simbòlica d'aquests productes normalitzats es farà d'acord amb l’indicat a la UNE 36094. 
 
 
245.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Les característiques dels cordons de set (7) filferros per a formigó pretesat compliran les especificacions 
indicades als apartats 34.1, 34.2 i 34.5 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que 
la substitueixi, així com les de la UNE 36094. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus i el grau de l'acer corresponent a aquest producte, 
d'acord amb el que s’indica específicament a la UNE 36094. Les característiques mecàniques dels cordons 
compliran la UNE 36094 i els seus assaigs es faran d’acord amb la UNE-EN ISO 15630. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els diferents diàmetres normalitzats a utilitzar, procurant 
que, en el cas de ser diversos, aquests siguin prou diferents entre si, a fi que es puguin diferenciar en obra a 
simple vista i abassegar independentment. 
 
Quan pel tipus d'obra o ubicació de la mateixa, els cordons hagin de complir exigències especials de durabilitat, 
aquestes s'especificaran al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
245.3. Subministrament 

 
La qualitat dels cordons de set (7) filferros d'acer per a formigó pretesat estarà garantida pel fabricant a través del 
Contractista d'acord amb allò que s'ha indicat a l'apartat 70.2 de la vigent “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08) o normativa que la substitueixi. La garantia de qualitat dels cordons de set (7) filferros serà exigible en 
qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 
 
Els cordons de set (7) filferros per a formigó pretesat hauran de transportar-se degudament protegits contra la 
humitat, deteriorament, contaminació, greixos, etc. 
 
Els cordons de set (7) filferros per a formigó pretesat se subministraran en rotlles, bobines o carrets, verificant-se 
sempre les condicions geomètriques especificades a aquest respecte a l'apartat 34.5 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 

Cada rotlle, bobina o carret haurà de portar una identificació en què figurin de forma indeleble la marca del 
subministrador, el tipus i grau de l'acer, i el diàmetre nominal del cordó, així com un número que permeti 
identificar la colada o lot a què pertanyi. 
 
 
245.4. Emmagatzematge 

 
S'aplicaran les prescripcions recollides a l'apartat 70.2.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
245.5. Recepció 

 
Per efectuar la recepció dels cordons de set (7) filferros serà necessari realitzar assajos de control de qualitat 
d'acord amb les prescripcions recollides als Articles 89 i 90 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 
S'aplicaran les condicions d'acceptació o de rebuig dels acers indicades a l’Article 89 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels 
materials que es trobin abassegats. 
 
 
245.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament dels cordons d'acer per a formigó pretesat es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
Als abassegaments, els cordons s'abonaran per kilograms (kg) realment abassegats, mesurats per pesada 
directa en bàscula contrastada, únicament en el cas de paralització o resolució de l’obra. 
 
 
245.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, se seguirà allò que disposa la 
“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 36094. Filferros i cordons d'acer per a armadures de formigó pretesat. 

 UNE-EN ISO 15630. Acer per a l’armat i tesat del formigó. Mètodes d’assaig. 
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Article 246. Tendons per a formigó pretesat 
 
 

 
246.1. Definició 

 
Es denominen tendons per a formigó pretesat aquells productes d'acer formats per armadures paral·leles de 
pretesat/posttesat, allotjades dins un mateix conducte. 
 
En el cas d'armadures pretesades, rep el nom de tendó cadascuna de les armadures individuals. 
 
 
246.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Els tendons per a formigó pretesat estaran formats per filferros o cordons que estiguin normalitzats i, per tant, 
compleixin amb les especificacions dels Articles 243, 244 i 245, segons el cas, d'aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus i grau de l'acer corresponent als productes que 
formen els tendons (filferros o cordons), d'acord amb els apartats 34.1, 34.2, 34.3 i 34.5, segons el cas, de la 
“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, i amb el que indica 
específicament la UNE 36094. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà les prescripcions relatives a les característiques 
geomètriques i ponderals. Les característiques mecàniques dels tendons compliran la UNE 36094 i els seus 
assaigs es faran d’acord amb la UNE-EN ISO 15630. 
 
Quan pel tipus d'obra o ubicació de la mateixa, els cordons hagin de complir exigències especials de durabilitat, 
aquestes s'especificaran al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
246.3. Subministrament 

 
En tant que aquests productes no estiguin normalitzats i es fabriquin i subministrin sota comanda específica, el 
fabricant, a través del Contractista, garantirà la qualitat dels components del producte (filferros o cordons), d'acord 
amb allò que s'ha indicat a l’apartat 70.2 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent 
que la substitueixi. La garantia de qualitat  dels tendons serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista 
adjudicatari de les obres. 
 
 
246.4. Emmagatzematge 

 
S'aplicaran les prescripcions recollides als apartats 70.2.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
246.5. Recepció 

 

No s'acceptaran tendons formats per armadures (filferros o cordons) procedents de diferents rotlles, excepte si el 
mòdul d'elasticitat dels rotlles emprats, que figurarà en la seva targeta d'identificació, no difereix en més d'un dos 
per cent (2%) del menor valor del mòdul d’elasticitat present al tendó. 
 
Per efectuar la recepció de tendons serà necessari realitzar assajos de control de qualitat dels elements (filferros 
o cordons) que els componen d'acord amb les prescripcions recollides als Articles 89 i 90 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
S'aplicaran les condicions d'acceptació o de rebuig dels acers indicades a l’Article 89 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels 
materials que es trobin abassegats. 
 
 
246.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament dels tendons d'acer per a formigó pretesat es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
Als abassegaments, els tendons s'abonaran per kilograms (kg) realment abassegats, mesurats per pesada 
directa en bàscula contrastada, únicament en el cas de paralització o resolució de l’obra. 
 
 
246.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, se seguirà allò que disposa la 
“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
Normes de referència  

 

 UNE 36094. Filferros i cordons d'acer per a armadures de formigó pretesat. 

 UNE-EN ISO 15630. Acer per a l’armat i tesat del formigó. 
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Article 247. Barres de pretesat 
 
 
 

247.1. Definició 

 
Es denominen barres de pretesat aquells productes d'acer d'alta resistència, de secció massissa (circular o 
poligonal) que se subministren només en forma d'elements rectilinis. 
 
 
247.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Les característiques de les barres de pretesat compliran les especificacions indicades als apartats 34.1, 34.2 i 
34.4, segons el cas, de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars farà menció expressa del tipus i grau d’acer corresponent a aquest 
producte. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà les diferents barres a utilitzar, procurant que, en el cas de 
ser de diferent secció, aquestes siguin prou diferents entre si, a fi que es puguin diferenciar en obra a simple vista 
i abassegar independentment. Els assajos per determinar les característiques mecàniques de les barres es faran 
d’acord amb la UNE-EN ISO 15630. 
 
 
247.3. Subministrament 

 
La qualitat de les barres de pretesat estarà garantida pel fabricant a través del Contractista d'acord amb allò que 
s'ha indicat a l'apartat 70.2 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la 
substitueixi. La garantia de qualitat de les barres de pretesat serà exigible en qualsevol circumstància al 
Contractista adjudicatari de les obres. 
 
Cada lot de barres haurà de portar una identificació en la que figurin de forma indeleble la marca del fabricant, el 
tipus i grau de l'acer, el diàmetre nominal de la barra i un número que permeti identificar la colada o lot. 
 
 
247.4. Emmagatzematge 

 
S'aplicaran les prescripcions recollides a l'apartat 70.2.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
247.5. Recepció 

 
Per efectuar la recepció de les barres de pretesat serà necessari realitzar assajos de control de qualitat d'acord 
amb les prescripcions recollides als Articles 89 i 90 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa 
vigent que la substitueixi. 
 

S'aplicaran les condicions d'acceptació o de rebuig dels acers indicades a l’Article 89 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels 
materials que es trobin abassegats. 
 
 
247.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de les barres de pretesat es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
Als abassegaments, les barres de pretesat s'abonaran per kilograms (kg) realment abassegats, mesurats per 
pesada directa en bàscula contrastada, únicament en el cas de paralització o resolució de l’obra. 
 
 
247.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, se seguirà la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN ISO 15630. Acer per a l’armat i tesat del formigó. Mètodes d’assaig. 



                                                                                                                                                                                                                                                      PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PGI-10 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 53 de 445 
 

 
 
 

Article 248. Accessoris per a formigó pretesat 
 
 
 

248.1. Definició 

 
Són objecte del present Article, els dispositius d'ancoratge i empalmament de les armadures actives postteses, 
així com les beines i altres accessoris (tubs de purga, embocadures d'injecció, separadors, trompetes 
d'empalmament i tubs de matriu), amb les accepcions recollides a l’Article 35 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà exactament cadascun dels accessoris del sistema de 
pretesat adoptat. 
 
 
248.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Els materials compliran totes les prescripcions recollides l’Article 35 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indicarà amb suficient precisió totes les característiques dels 
diferents accessoris de pretesat, tals com pressions transmeses al formigó en els ancoratges, magnitud del 
moviment armadura-falca als ancoratges d'aquest tipus, diàmetre de les beines, etc. 
 
 
248.3. Subministrament 

 
La qualitat dels accessoris utilitzats en formigó pretesat, es garantirà mitjançant l'entrega, al costat de la comanda, 
dels documents acreditatius corresponents. 
 
Els ancoratges i empalmaments hauran d'entregar-se convenientment protegits perquè no pateixin danys durant 
el seu transport, manipulació en obra i emmagatzematge. 
 
S'aplicaran les prescripcions recollides en aquest sentit a l’Article 90 de la “Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. La garantia de qualitat dels accessoris utilitzats en formigó 
pretesat serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 
 
 
248.4. Emmagatzematge 

 
S'aplicaran les prescripcions recollides a l'apartat 70.2.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 

 
248.5. Recepció 

 

Excepte indicació en contra del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la conformitat amb el material 
subministrat s'efectuarà un cop realitzades les comprovacions que s'indiquen a l’Article 90 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels 
materials que es trobin abassegats. 
 
 
248.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament dels accessoris per a formigó pretesat es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
Als abassegaments, les beines s'abonaran per metres linials (m) i la resta d'accessoris per unitats realment 
abassegades únicament en el cas de paralització o resolució de l’obra. 
 
 

248.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, se seguirà la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
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CAPÍTOL 5. PINTURES 
 
 
 
 

Article 270. Pintures de mini de plom per a emprimació anticorrosiva de 
materials ferris 
 
 
 
270.1. Definició 

 
Es defineixen com a pintures de mini de plom, per a emprimació anticorrosiva de superfícies de metalls ferris, les 
que compleixen les condicions exigides en el present Article. 
 
Les pintures incloses en aquest Article es classifiquen en els tipus següents: 
 

  Tipus I: Pintura de mini de plom a l'oli de llinosa. 

  Tipus II: Pintura de mini de plom-òxid de ferro, amb vehicle constituït per una barreja de resina 
gliceroftàlica modificada i oli de llinosa cru, dissolt en la quantitat convenient de dissolvent volàtil. 

  Tipus III: Pintura de mini de plom amb vernís gliceroftàlic. 

  Tipus IV: Pintura de mini de plom amb vernís fenòlic. 
 
 

270.2. Composició 

 
 

270.2.1. Del pigment 

 
Els diferents pigments utilitzats en la formulació de les pintures presentaran les característiques que s'indiquen a 
la Taula 270.1. Els pigments extrets en analitzar la pintura presentaran les característiques quantitatives que 
s'indiquen a la Taula 270.2. 
 
 

Taula 270.1 
 

Pigment Norma d’assaig 

Tant per 100 en pes 

Tipus I Tipus II Tipus III Tipus IV 

Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. 

Mini de plom INTA 16 12 01 99,6 - 65,0 - 99,6 - 85,0 - 

Estearina d’alumini INTA 16 18 01 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

Òxid de ferro vermell 
(85% de Fe2O2) (1) 

ASTM D3724 - - 1,5 - - - - - 

Silicat Magnèsic ASTM D605-53T - - 4 6 - - - - 

Terra de diatomees ASTM D719-51 - - - - - - 8,0 - 

 (1) Les impureses de l’òxid de ferro hauran de ser de naturalesa silícia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taula 270.2 
 

Component Norma d’assaig 

Tant per 100 en pes 

Tipus I Tipus II Tipus III Tipus IV 

Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. 

Mini de Plom 
(Pb3O4) 

INTA 16 05 01 96,5 - 62,5 - 96,5 - 82,0 - 

Òxid de ferro 
(Fe2O3) 

INTA 16 05 02 - - 12,5 - - - - - 

Matèria silícia INTA 16 05 03 - - - 22 - - - 15 

 

 
270.2.2. Del vehicle 

 
En qualsevol dels quatre tipus esmentats, els vehicles hauran d'estar exempts de colofònia i els seus derivats. 
Contindran les quantitats apropiades d’antioxidants i agents que evitin en el major grau possible la sedimentació 
del pigment. Els components del vehicle hauran de barrejar-se en les proporcions que s'indiquen a la Taula 270.3. 
 
 

Taula 270.3 
 

Component Norma d’assaig 

Tant per 100 en pes 

Tipus I Tipus II Tipus III Tipus IV 

Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. 

Oli de llinosa cru UNE-EN ISO 150 35 50 28 - - - - - 

Oli de llinosa polimeritzat UNE-EN ISO 150 15 30 - - - - - - 

Resina gliceroftàlica sólida INTA 16 16 03 - - 28 - 40 - - - 

Vernís fenòlic sòlid - - - - - - - 44 - 

Dissolvent volàtil i assecants - - 35 - 44 - 66 - 58 

 
 
El vehicle de la pintura tipus I estarà constituït per una barreja d'oli de llinosa cru, oli de llinosa polimeritzat, a més 
dels dissolvents i assecants necessaris. 
 
El vehicle de les pintures tipus II estarà constituït per una barreja d'oli de llinosa cru i de resina gliceroftàlica mitja 
en olis, a més a més dels dissolvents i assecants necessaris. 
 
El vehicle de les pintures tipus III serà un vernís gliceroftàlic composat per una resina gliceroftàlica mitja en olis, 
dissolta en la quantitat adequada de dissolvents volàtils i els assecants necessaris. 
 
El vehicle de les pintures tipus IV serà un vernís fenòlic compost per una barreja d'oli de fusta de Xina i resina de 
p-fenil fenol-formaldehid, dissolvents volàtils i assecants. 
 
La resina fenol-formaldehid que s'empri en la formulació del vehicle de les pintures tipus IV complirà les 
condicions indicades a la Taula 270.4. 
 
El vernís fenòlic que forma part del vehicle de les pintures incloses en el tipus IV complirà les condicions 
indicades a la Taula 270.5 i tindrà la composició següent: 
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% en pes 
 
Resina de p-fenil fenol-formaldehid, segons la INTA 16 16 04   20,25 
Oli de fusta de Xina, segons la UNE 48146     39,75 
Benzina 150-210, segons la INTA 16 23 02     40,00 
 
 
 
 
 

Taula 270.4 
 

Característiques Norma d’assaig 
Límits 

Min. Màx. 

Pes específic a 25ºC 
UNE-EN ISO 

2811 
1,03 1,06 

Punt de reblaniment (mètode anell i bola) en ºC INTA 16 02 45 85 99 

Color (solució en xilema al 50%, sistema Gardner) 
UNE-EN ISO 

4630 
- 10 

Cendra, % en pes UNE 48143 - 0,03 

Compatibilitat amb alcohol etílic (25% de sòlids) (1) - Solució clara 

(1) Per aquest assaig s’escalfarà a reflux la resina amb alcohol etílic fins a la seva total dissolució (uns quinze minuts aproximadament) i s’examinarà la solució 
després de transcorregudes vint-i-quatre hores (24h). 

 
 
Aquests ingredients condueixen a un vernís que compleix les propietats indicades a la Taula 270.5 quan es 
tracten d'acord amb el següent esquema de cocció: 
 
Es col·loquen a la caldera de cocció la resina i l'oli i s'escalfen de tal manera que en quaranta minuts (40 min) 
s'arribi a la temperatura de dos-cents quaranta graus centígrads (240 °C). Es manté el bany a aquesta 
temperatura el temps convenient (de 35 a 40 min). Es refreda amb aigua i es dilueix amb la benzina 150-210. El 
temps indicat com a convenient serà aquell que condueixi, simultàniament, en el producte final a la viscositat i al 
contingut en matèria no volàtil especificats a la Taula 270.5. 
 
 

Taula 270.5 
 

Característiques Norma d’assaig 
Límits 

Mín. Màx. 

Matèria no volàtil, % en pes INTA 16 02 31 59 61 

Viscositat (viscosímetre de bombolla 
Gardner) a 25ºC 

MELC 12.41 F H 

Color (sistema Gardner 1933) UNE-EN ISO 4630 - 12 

Pes específic INTA 16 02 43 0,9 - 

Temps d’assecat: 
Sec al tacte, hores 

Sec total, hores 
MELC 12.73 

 
- 
- 

 
2 
8 

Resistència a l’aigua bullent, hores UNE-EN ISO 2812 7 - 

Resistència als àlcalis (NaOH al 5%), hores MELC 12.105 7 - 

Resistència al gas MELC 12.106 Complirà l’assaig 

Aspecte INTA 16 02 21 Clar, transparent i lliure de sediments 

Formació de pells MELC 12.77 
No es formaran en recipient parcialment ple 

al cap de 48h 

 
 
270.3. Característiques de la pintura 

 
 

270.3.1. Quantitatives 

 
Els diversos tipus de pintura inclosos en el present Article presentaran les característiques quantitatives que 
s'indiquen a la Taula 270.6.  
 

 
Taula 270.6 

 

Característiques 
Norma 

d’assaig 

Tant per 100 en pes 

Tipus I Tipus II Tipus III Tipus IV 

Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. 

Contingut en pigment, % en pes de la pintura MELC 12.05 77 - 66 - 67 - 65 - 

Vehicle no-volàtil, % en pes del vehicle MELC 12.05 55 - 56 - 40 - 44 - 

Anhídrid ftàlic; % en pes del vehicle no-volàtil MELC 12.56 - - 15 - 30 - - - 

Índex de iode dels àcids grassos extrets UNE 48014 147 175 - - - - - - 

Reducció Kauri del vehicle supercentrifugat, % UNE 48072 200 250 - - - - 120 150 

Aigua no combinada, % en pes de la pintura INTA 16 02 51 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 

Partícules gruixudes i pells (retingudes en el tamís 0,050 
UNE) % en pes del pigment 

UNE-EN ISO 
2431 

- 1 - 1 - 1 - 1 

Consistència Krebs-Stormer a 200 r.p.m.: 
Grams 

Unitats Krebs 
MELC 12.74 165 

75 
250 
89 

155 
75 

225 
86 

150 
72 

240 
88 

100 
74 

225 
86 

Pes específic MELC 12.72 2,9 - 2,0 - 2,2 - 2,0 - 

Temps d’assecat: 
Sec al tacte, hores 

Sec total, hores 
MELC 12.73 

 
- 
- 

 
6 
36 

 
- 
- 

 
4 
16 

 
¼ 
- 

 
1 
6 

 
¼ 
- 

 
1 
6 

Punt d’inflamació (Pensky-Martene), en ºC INTA 16 41 03 30 - 30 - 30 - 30 - 

 
 

270.3.2. Qualitatives 

 
 

270.3.2.1. Color 
 
Les pintures tipus I, III i IV tindran el color taronja característic del mini de plom; les del tipus II, tindran el color 
típic de les barreges de mini de plom amb òxid de ferro vermell. 
 
 

270.3.2.2. Estabilitat en envàs parcialment ple 
 
No es formaran pells al cap de quaranta vuit hores (48 h), segons la MELC 12.77. 
 

 
270.3.2.3. Estabilitat a la dilució 

 
La pintura romandrà estable i uniforme al diluir vuit (8) parts, en volum, de pintura amb una (1) part, en volum, de 
benzina 156-210 °C, segons les INTA 16 23 02 i UNE 48097. 
 
 

270.3.2.4. Conservació en l’envàs 
 
La pintura, en envàs ple i recentment obert, no mostrarà una sedimentació excessiva i serà fàcilment 
redispersada a un estat homogeni, per agitació amb espàtula apropiada. Després d'agitada no presentarà 
coàguls, pells, dipòsits durs ni separació de color, d’acord amb la INTA 16 02 26. 
 
 

270.3.2.5. Aplicació a brotxa 
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La pintura s'aplicarà a brotxa sense dificultat, posseirà bones propietats d'anivellació de la superfície i no tindrà 
tendència a despenjar-se quan s'apliqui sobre una superfície vertical d'acer, amb un rendiment de dotze metres 
quadrats i mig per litre de pintura (12,5 m2/l), d'acord amb la MELC 12.03. 
 
 

270.3.2.6. Aplicació per polvorització 
 
Després de diluir la pintura amb benzina en la proporció d'un (1) volum de dissolvent per vuit (8) volums de 
pintura, es podrà polvoritzar satisfactòriament amb pistola, sense que presenti tendència a despenjar-se, ni a la 
formació de “pells de taronja”, o qualsevol altre defecte, segons la MELC 12.03. 
 
 
270.4. Característiques de la pel·lícula seca de pintura 

 

 
270.4.1. Aspecte 

 
La pel·lícula seca de pintura presentarà un aspecte uniforme, exempt de grans i de qualsevol altre imperfecció 
superficial. 
 
 

270.4.2. Flexibilitat 

 
No es produirà esquerda ni arrencada de pel·lícula en doblegar la proveta assajada sobre un mandrí de sis 
mil·límetres i mig (6,5 mm) de diàmetre, d'acord amb la MELC 12.93. 
 
 

270.4.3. Resistència a la immersió en aigua de les pintures tipus IV 

 
Examinada la proveta d'assaig, immediatament després de treta del recipient amb aigua destil·lada a vint-i-tres 
graus centígrads (23 °C), on haurà restat submergida durant catorze (14) dies, no s'observaran butllofes ni 
arrugues en la pel·lícula de pintura. 
 
En un nou examen de la proveta dues (2) hores després d'haver estat treta de l'aigua, la pel·lícula de pintura no 
estarà reblanida, i només s'admetrà un lleuger emblanquinament, d'acord amb la UNE-EN ISO 2812. 
 
 
270.5. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de les pintures de mini de plom per a emprimació anticorrosiva de materials ferris, es 
realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que 
formin part. 
 
 
 

Article 271. Pintures de cromat de zinc-òxid de ferro, per a emprimació 
anticorrosiva de materials ferris 

 
 

 
271.1. Definició 

 
Es defineixen com a pintures de cromat de zinc-òxid de ferro, per a emprimació anticorrosiva de superfícies de 
materials ferris, les que compleixin les condicions exigides en el present Article. 
 

Les pintures incloses en aquest Article es classifiquen en els tipus següents: 
 

  Tipus I: Pintura de cromat de zinc-òxid de ferro, amb vehicle constituït per una barreja, a parts iguals, de 
resina gliceroftàlica i oli de llinosa cru, dissolta en la quantitat convenient de dissolvent volàtil. Aquesta 
pintura presentarà bona resistència a l'aigua. 

  Tipus II: Pintura de cromat de zinc-òxid de ferro, amb vehicle constituït per una solució de resina 
gliceroftàlica, modificada amb olis vegetals, amb la quantitat adequada de dissolvent volàtil. És essencial, 
per al bon ús d'aquesta pintura, que s’apliquin sobre superfícies excepcionalment netes. 

  Tipus III: Pintura de cromat de zinc-òxid de ferro, amb vehicle constituït per un vernís de resina fenòlica. 
La superfície metàl·lica s'haurà de netejar atentament abans d'aplicar aquesta pintura, per a la qual cosa 
es recomana el raig de sorra. 

 
 
271.2. Composició 

 
 

271.2.1. Del pigment 

 
Els diferents tipus de pigments utilitzats en la formulació de les pintures presentaran les característiques que 
s'indiquen a la Taula 271.1. 
 
 

Taula 271.1 
 

Pigment Norma d’assaig 

% en pes 

Tipus I Tipus II Tipus III 

Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. 

Groc de zinc INTA 16 12 02 40 - 25 - 25 - 

Òxid de ferro groc ASTM D768-47 22 - 45 - - - 

Òxid de ferro vermell ASTM D84-51 CII - - - - 41 - 

Òxid de zinc UNE 48041 15 - 15 - 15 - 

Silicat magnèsic ASTM D6509/D605-53T - 23 - 15 - 13 

Terra de diatomees ASTM D604-42 - - - - 5 10 

 
 
Els pigments extrets en analitzar la pintura presentaran les característiques quantitatives que s'indiquen a la Taula 
271.5. 
 
 

271.2.2. Del vehicle 

 
En qualsevol dels tres casos, els vehicles hauran d'estar exempts de colofònia i els seus derivats. Els 
components dels vehicles corresponents a les pintures tipus I i II hauran de barrejar-se en les proporcions que 
s'indiquen a la Taula 271.2. 
 
 

Taula 271.2 
 

Component Norma d’assaig 

% en pes 

Tipus I Tipus II 

Mín. Màx. Mín. Màx. 

Oli de llinosa cru UNE 48001 34 - - - 

Resina gliceroftàlica sòlida INTA 16 16 02 34 - 40 - 

Dissolvent volàtil i assecants - - 32 - 60 

 
 
El vehicle de la pintura tipus I estarà constituït per parts iguals, en pes, de resina gliceroftàlica rica en oli, i oli de 
llinosa cru; a més dels dissolvents (benzina, aiguarràs, o una barreja d'ambdós) i assecants necessaris. 
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El vehicle de la pintura tipus II estarà constituït per una solució de resina gliceroftàlica mitja en olis, amb la 
quantitat adequada de dissolvent volàtil (benzina, aiguarràs o barreja d’ambdós) i assecants. 
 
El vehicle de la pintura tipus III estarà constituït per un vernís fenòlic, compost per una barreja d'oli de fusta de 
Xina, oli de llinosa cru, resina de p-fenil fenol-formaldehid, i els dissolvents convenients perquè la pintura 
compleixi les condicions del present Article.  
 
Aquests ingredients produiran un vernís adequat barrejant-los en les proporcions que s’indiquen a la Taula 271.3. 
 
 

Taula 271.3 
 

Component 
Norma 

d’assaig 
% en pes 

Resina p-fenil fenol formaldehic INTA 16 10 04 18,5 

Oli de llinosa cru 
UNE-EN ISO 

150 
14 

Oli de fusta de Xina UNE 48146 22 

Benzina 150/200 INTA 16 23 02 37 

Nafta d’elevat punt d’ebullició - 8,5 

 
 
271.3. Característiques qualitatives de la pintura líquida 

 
 

271.3.1. Color 

 
La pintures tipus I i II tindran el color groc característic de la barreja de cromat de zinc i òxid de ferro groc. 
 
Les del tipus III tindran el color vermell característic de la barreja d'òxid de ferro vermell i groc de zinc. 
 
 

271.3.2. Conservació en envàs ple 

 
La pintura en envàs ple i recentment obert serà fàcilment homogeneïtzable, mitjançant l’agitació amb una 
espàtula apropiada. Després d'agitada, no presentarà coàguls, pells ni dipòsits durs; ni tampoc s'observarà 
flotació de pigments, d'acord amb la INTA 16 02 26. 
 
 

271.3.3. Estabilitat en envàs parcialment ple 

 
No es formaran pells al cap de quaranta-vuit hores (48 h), d'acord amb la MELC 12.77. 
 
 

271.3.4. Estabilitat a la dilució 

 
La pintura romandrà estable i uniforme al diluir cinc (5) parts, en volum, de pintura amb una (1) part, en volum, de 
benzina 150/200, d'acord amb les INTA 16 23 02 i UNE 48097. 
 
 

271.3.5. Aplicació a brotxa 

 
La pintura s'aplicarà a brotxa sense dificultat; posseirà bones propietats d'anivellació de la superfície, i no tindrà 
tendència a despenjar-se quan s'apliqui sobre una superfície vertical d’acer, amb un rendiment de dotze metres 
quadrats i mig per litre de pintura (12,5 m2/l), d’acord  amb la MELC 12.03. 
 
 

271.3.6. Aplicació per polvorització 

 
Després de diluïda la pintura amb benzina, en la proporció d'un (1) volum de dissolvent per cinc (5) volums de 
pintura, es podrà polvoritzar satisfactòriament amb pistola, sense que presenti tendència a despenjar-se ni a la 
formació de “pells de taronja”, o qualsevol altre defecte, d'acord amb la MELC 12.03. 
 
 
271.4. Característiques quantitatives 

 
 

271.4.1. De la pintura líquida 

 
Els diversos tipus de pintura inclosos en el present Article presentaran les característiques quantitatives que 
s'indiquen a la Taula 271.4. 

 
 

Taula 271.4 
 

Característiques 
Norma 

d’assaig 

Límits 

Tipus I Tipus II Tipus III 

Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. 

Contingut de pigment, en % del pes de la pintura MELC 12.05 51 61 40 45 44 48 

Vehicle no-volàtil, en % del pes del vehicle total MELC 12.05 65 - 40 - 40 - 

Anhídrid ftàlic, en % del pes del vehicle no volàtil MELC 12.56 10 - 30 - - - 

Àcids grassos, en % del pes del vehicle no volàtil MELC 12.55 77 - 50 - - - 

Reducció Kauri del vehicle supercentrifugat, en % del 
vehicle no volàtil 

UNE 48072 150 180 - - 80 100 

Aigua no combinada, en % del pes de la pintura INTA 16 02 51 - 12 - 1 - 1 

Partícules gruixudes i pells retingudes en el tamís 
0,050 UNE, en % del pes del pigment 

UNE-EN ISO 
2431 

- 1 - 1 - 1 

Consistència Krebs-Stomer a 200 r.p.m. i 25ºC: 
Grams 

Unitats Krebs 
MELC 12.74 

 
150 
72 

 
250 
89 

 
125 
67 

 
200 
82 

 
150 
72 

 
200 
82 

Pes específic MELC 12.72 1,56 - 1,26 - 1,32 - 

Temps d’assecat: 
Sec al tacte (hores) 

Sec total (hores) 
MELC 12.73 

 
1 
- 

 
4 

24 

 
0,5 
- 

 
2 

16 

 
0,5 
- 

 
2 
16 

Finesa del mòlt: grandària del gra, en micres (µ) MELC 12.78 - 40 - 40 - 40 

Punt d’inflamació (Pensky-Martens), en ºC INTA 16 41 03 30 - 30 - 30 - 

 
 

271.4.2. Del pigment recuperat 

 
El pigment recuperat haurà de presentar les característiques quantitatives que s'indiquen a la Taula 271.5. 
 
 

Taula 271.5 
 

Component 
Norma 

d’assaig 

% en pes 

Tipus I Tipus II Tipus III 

Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. 

Groc de zinc MELC 12.21 39 - 24 - 24 - 

Òxid de ferro MELC 12.21 18 - 37 - 31 - 

Matèria silícia, expressada en SiO2 MELC 12.21 - 29 - 25 - 31 

Òxid de zinc MELC 12.21 14 - 14 - 14 - 

Suma dels percentatges del groc de 
zinc, òxid de zinc i matèria silícia 

- 90 - 90 - 90 - 
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271.5. Característiques de la pel·lícula seca de pintura 

 

 
271.5.1. Aspecte 

 
La pel·lícula seca de pintura presentarà un aspecte uniforme, exempt de grans i de qualsevol altra imperfecció 
superficial. 
 
 

271.5.2. Brillantor especular a 60º sense correcció per reflectància difusa 

 

  Pintures tipus I. Valor màxim = Seixanta per cent (60%). 

  Pintures tipus II. Valor màxim = Quaranta per cent (40%). 

  Pintures tipus III. Valor màxim = Cinquanta per cent (50%). 
 
Aquestes determinacions es faran d'acord amb la MELC 12.100. 
 
 

271.5.3. Flexibilitat (pintures tipus II) 

 
No es produirà esquerda, ni arrencada de pel·lícula, en doblegar la proveta assajada sobre un mandrí de sis 
mil·límetres i mig (6,5 mm) de diàmetre, d'acord amb la MELC 12.93. 
 
 

271.5.4. Adherència (pintures tipus II) 

 
Les vores de les incisions estaran definides, no formant dents de serra. No serà fàcil separar un tros de pel·lícula 
de pintura del suport metàl·lic a què ha estat aplicada, d'acord amb la MELC 12.92. 
 
 

271.5.5. Resistència a la immersió en aigua (pintures tipus II i III) 

 
Examinada la proveta d'assaig, immediatament després de treta del recipient amb aigua destil·lada a vint-i-tres 
graus centígrads (23 °C), on haurà de romandre submergida durant divuit hores (18 h), la pel·lícula de pintura 
podrà presentar, pel cap alt, unes lleugeres butllofes; però en cap cas apareixerà arrugada. En un nou examen de 
la proveta, dues hores (2 h) després d'haver estat treta de l'aigua, la pel·lícula de pintura no estarà reblanida, i 
només admetrà un lleuger emblanquinament, d'acord amb la UNE-EN ISO 2812. 
 
 
271.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de les pintures de cromat de zinc-òxid de ferro, es realitzaran d’acord amb l’indicat al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Article 272. Pintures a base de resines epoxi per a emprimació 
anticorrosiva de materials ferris i en acabat de superfícies metàl·liques 
 
 
 
272.1. Tipus de pintures  

 
Els tipus de pintures epoxi inclosos en aquest Article són els següents: 

 

  Pintura quitrà-epoxi. 

  Pintura d'emprimació de mini de plom a base de resina epoxi. 

  Pintura d'acabat, a base de resina epoxi d'alt contingut en sòlids, brillant. 
 

 

272.2. Pintura de quitrà-epoxi 

 
 

272.2.1. Definició 

 
Es defineixen com a pintures de quitrà-epoxi les formades per dos components, quitrà i resines epoxídiques, que 
presenten una protecció duradora i eficaç per a superfícies metàl·liques que han d'estar exposades a ambients 
corrosius. 
 
 

272.2.2. Composició 

 
La pintura estarà constituïda per un sistema de dos components, base i catalitzador, envasats separadament. 
 
El component base, constituït per quitrà d'hulla, resina epoxi, reblert mineral i dissolvent, haurà de complir les 
exigències d'aquest Article. 
 
El component catalitzador estarà constituït per una solució de poliamina, poliamida o per un sistema en 
concordança amb la formulació establerta per al component base. 
 
 

272.2.2.1. Component base  
 
El component base estarà format per les substàncies i proporcions que s'indiquen en la Taula 272.1. 

 
 

Taula 272.1 
 

Quitrà d’hulla 36,6% 

Resina epoxi 24,4% 

Asbests 25,0% 

Gel de sílice 1,0% 

Xilol 6,5% 

Alcohol secbutílic 6,5% 
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272.2.2.2. Component catalitzador  

 
La seva composició serà la indicada a la Taula 272.2. 
 
 

Taula 272.2 
 

Dietilentriamina 50% 

Alcohol secbutílic 50% 

 
 

272.2.3. Característiques del component base 

 
 

272.2.3.1. Conservació de l’envàs 
 
El producte en l'envàs ple recentment obert no presentarà coàguls, pells ni dipòsits  durs, d'acord amb la INTA 16 
02 26. 
 
 

272.2.3.2. Estabilitat 
 
Després de sis (6) mesos d'emmagatzematge a temperatura compresa entre quinze i vint graus centígrads (15 i 
20 °C) el producte no presentarà coàguls ni gels, d'acord amb la UNE 48083. 
 
 

272.2.3.3. Temperatura d’inflamació 
 
La temperatura d'inflamació mínima, d’acord  amb la INTA 16 02 44, serà de trenta graus centígrads (30 °C). 
 
 

272.2.3.4. Matèria fixa 
 
A cent cinc graus centígrads (105 °C) el contingut de matèria fixa serà, com a mínim, del vuitanta-sis per cent 
(86%), d'acord amb la MELC 17.28. 

 
 
272.2.3.5. Relació resina epoxi-quitrà d’hulla 

 
Els continguts de resina epoxi i quitrà d’hulla estaran en la relació de quaranta a seixanta (40/60). 
 
 

272.2.4. Característiques dels components barrejats 

 
 

272.2.4.1. Facilitat de barreja 
 
Els components base i catalitzador es barrejaran en les proporcions indicades pel fabricant sense presentar cap 
tipus d'incompatibilitat. 
 
 

272.2.4.2. Estabilitat 
 
La barreja no tindrà tendència a gelificar-se ni augmentar la seva consistència en un període de temps inferior a 
vuit hores (8 h) des de la seva preparació. Així mateix no presentarà cap tipus d'incompatibilitat quan cent grams 

(100 g) de la mateixa siguin diluïts en deu mil·lilitres (10 m) d'una barreja a parts iguals de xilol i secbutanol, 
d'acord amb les UNE 48096, INTA 16 13 06 i INTA 16 13 15. 
 
 

272.2.4.3. Aplicació a brotxa 
 
La pintura no mostrarà tendència a despenjar-se en ser aplicada sobre una superfície vertical d'acer amb un 
rendiment de quatre a cinc metres quadrats per kilogram (4 a 5 m2/kg), d’acord amb la MELC 12.03. 
 
 

272.2.4.4. Aplicació de la segona mà de pintura 
 
L'aplicació d'una segona capa de pintura, després de vint-i-quatre hores (24 h) d'aplicada la primera, a vint més o 
menys dos i mig graus centígrads (20 °C ± 2,5 °C) i seixanta més o menys cinc per cent (60% ± 5%) d'humitat 
relativa, no produirà reblaniment ni qualsevol altra alteració de la mateixa. 
 

 
272.2.4.5. Temps d’assecat 

 
El temps màxim d'assecat, per repintar, serà de divuit hores (18 h), d'acord amb la MELC 12.73. 
 
 

272.2.5. Característiques de la pel·lícula seca 

 
 

272.2.5.1. Aspecte 
 
La pel·lícula, una vegada seca, serà uniforme de color i sense imperfeccions de superfície. Només s’admetrà una 
lleugera marca de la brotxa. 
 
 

272.2.5.2. Brillantor  
 
Segons la MELC 12.100, la brillantor serà com a mínim del quaranta per cent (40%). 

 
 
272.2.5.3. Flexibilitat 

 
Assaig de plegat 
 
En una proveta preparada com s'indica a continuació, la pel·lícula no presentarà esquerdes ni es desprendrà del 
seu suport metàl·lic en realitzar assajos amb mandrí de sis mil·límetres i mig (6,5 mm). Aquestes provetes seran 
d'acer de set i mig per quinze centímetres (7,5 
s'aplicaran tres (3) capes de la pintura d’assaig amb intervals de vint-i-quatre hores (24 h), deixant assecar a vint 
més o menys dos i mig graus centígrads (20 °C ± 2,5 °C) i seixanta més o menys cinc per cent (60% ± 5%) 
d'humitat relativa, de manera que el gruix total del recobriment sigui de tres-centes micres (300 micres) com a 
mínim. Abans de realitzar l’assaig s’han de deixar transcórrer deu (10) dies, d'acord amb la MELC 12.93. 
 
Assaig d'embotició 
 
A les provetes anteriors no es presentarà clivellament ni es desprendrà del seu suport metàl·lic en realitzar 
l'assaig amb sis mil·límetres (6 mm) de profunditat, d'acord amb la INTA 16 02 63. 
 
 

272.2.5.4. Gruix de la pel·lícula seca 
 
El gruix mínim serà de cent micres (100 micres), d'acord amb la INTA 16 02 24. 
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272.2.5.5. Resistència a calor 

 
La pel·lícula no mostrarà tendència a despenjar-se ni reblanir-se després de vint-i-quatre hores (24 h) en estufa a 
dos-cents més o menys cinc graus centígrads (200 °C ± 5 °C) en les provetes preparades tal i com s’indica en 
l'apartat 272.2.5.3 i mantingudes en posició vertical durant l'assaig. 
 
 

272.2.5.6. Resistència a la immersió 
 
A les provetes preparades adequadament, segons s’indica a l’apartat 272.2.5.3, amb les vores protegides de 
parafina, la pel·lícula no presentarà butllofes ni qualsevol altre defecte a la superfície, admetent-se només un 
lleuger canvi de color després de set (7) dies d'immersió en els següents reactius: aigua destil·lada, solució 
aquosa de clorur sòdic al tres i mig per cent (3,5%), àcid sulfúric al deu per cent (10%), àcid clorhídric al deu per 
cent (10%) i hidròxid sòdic al vint per cent (20%). 
 
Es produirà només un lleuger atac superficial de la pel·lícula i un moderat reblaniment després d'una hora (1 h) 
d'immersió en metilisobutilcetona. 
 
Així mateix es produirà un lleuger atac superficial en la pel·lícula i un moderat reblaniment després de set dies (7 
d) d'immersió en una barreja del trenta per cent (30%) d’isooctà i setanta per cent (70%) de toluol. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la UNE 48144. 
 
 

272.2.5.7. Resistència a la humitat en condicions de condensació 
 
Les provetes no presentaran butllofes ni qualsevol altra alteració de la superfície després de dues-centes 
cinquanta hores (250 h) d'exposició, d'acord amb la INTA 16 06 09. 
 
 

272.2.5.8. Resistència a l’anhídrid sulfurós 
 
En una proveta pintada i protegida convenientment amb parafina fosa, la pel·lícula no presentarà més alteració 
que un atac superficial i un eventual canvi de color, sense que el suport metàl·lic presenti signes de corrosió, 
quan és sotmesa a cinc (5) cicles en condicions d'intensa corrosió, d'acord amb la INTA 16 06 09. 

 
 
272.2.5.9. Resistència a la boira salina 

 
En una proveta pintada com s’indica anteriorment i les vores de la qual han estat protegides amb parafina fosa, la 
pel·lícula no presentarà butllofes ni la corrosió s'estendrà a més de dos mil·límetres (2 mm) de les línies marcades 
en forma d'aspa amb un punxó esmolat, de forma que quedi al descobert la superfície del suport metàl·lic després 
de dues-centes cinquanta hores (250 h), d'acord amb la MELC 12.104. 
 
 

272.2.5.10. Resistència a l’envelliment artificial accelerat 
 
Les provetes no presentaran més alteració que un lleuger atac superficial i un eventual canvi de color, després de 
cinc-centes hores (500 h) d'assaig, d'acord amb la MELC 12.94. 
 
 
  272.2.5.11. Emmagatzematge  
 
Podrà ser emmagatzemada a una temperatura compresa entre cinc i trenta graus centígrads (5 i 30 °C) durant un 
període de sis (6) mesos, conservant les seves propietats. 
 
 

272.2.5.12. Instruccions d’ús 
 
Abans de ser aplicada la pintura, es procedirà a barrejar els seus dos components, preparant només la quantitat 
de pintura que hagi de ser utilitzada en una jornada normal de treball i seguint sempre, i de la manera més 
estricta, les instruccions del fabricant. 
 
S'aplicarà a brotxa una vegada barrejats els dos components; si s'observa una viscositat excessiva en la barreja, 
fins al punt d'impossibilitar la seva aplicació, pot diluir-se amb un deu per cent (10%) com a màxim del dissolvent 
que subministri el fabricant o si no n'hi ha amb una barreja en parts iguals de xilol i secbutanol. 
 
La pintura pot ser aplicada per polvorització amb equips especials de treball pesat. 
 
 

272.2.5.13. Rendiment  
 
La pintura haurà de ser aplicada de manera que el gruix mínim de pel·lícula obtingut en cada capa sigui d'unes 
cent micres (100 micres) aproximadament, la qual cosa pot aconseguir-se amb un cobriment de quatre a cinc 
metres quadrats per kilogram (4 a 5 m2/kg). 
 
 
272.3. Pintura d’emprimació de mini de plom a base de resina epoxi 

 
 

272.3.1. Definició 

 
Es defineix com a pintura d'emprimació de mini de plom a base de resina epoxi la formada per dos components 
de poliamida i epoxi, respectivament, de cura en fred, adequada per a utilitzar-se sobre superfícies metàl·liques 
sense pintar. 
 
 

272.3.2. Composició 

 
El material d'emprimació haurà de subministrar-se com un sistema de dos components consistents en: 
 

  Un component resinós de tipus alfa-epoxi. 

  Un agent de curat tipus poliamida. 
 
El pigment haurà d'estar dispersat de forma adequada només en el component de la resina. Quan es necessitin 
dues capes de pintura d'emprimació, el pigment de la segona haurà de contenir, aproximadament, un mig per 
cent (0,5%) en pes, de negre de fum. 
 

 
272.3.2.1. Composició del pigment 

 
Els components del pigment, d'acord amb la INTA 16 12 01, seran: 
 

 Mini de plom: 75% (mín.) 

  Insoluble en CIH: 20% (mín.) 
 
 

272.3.2.2. Vehicle no volàtil de cada component  
 
El component resinós presentarà les següents característiques: 
 

 Punt de fusió (ºC): 65-85 

  Viscositat (Gardner-Holdt) 40% en pes en dietilenglicol monobutileter: D-K 
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  Pes específic a 20 ºC: 1,17-1,22 

  Color (Gardner): màxim 4 

  Grams de resina que contenen 1 g de resina alfa-epoxídica: 425-700 
 
Aquestes determinacions es realitzaran d'acord amb les MELC 12.41, UNE-EN ISO 4630 i UNE 48098. 
 
Els agents de curat presentaran les següents característiques:  
 

  Color (Gardner): màxim 12 

  Viscositat (Poises) a 40 ºC: 500-750 

  Pes específic a 20 ºC: 0,980-1,000 

  Valor amínic (equivalent en mg de KOH per gram): 210-200 
 
Aquestes determinacions es realitzaran d'acord amb les UNE-EN ISO 4630  i UNE 48098. 
 
 

272.3.3. Característiques qualitatives de la pintura líquida 

 
 

272.3.3.1. Propietat d’aplicació 
 
Els dos components, barrejats de forma apropiada, hauran de constituir una pintura apta per ser aplicada a brotxa 
o per polvorització a pistola, segons les instruccions del fabricant. La barreja preparada haurà de permetre un 
acabat uniforme, d'acord amb la MELC 12.03. 
 
 

272.3.3.2. Conservació en envàs 
 
Emmagatzemats els dos components durant sis (6) mesos als recipients d'origen, sense obrir, a temperatures 
compreses entre quatre i vint-i-set graus centígrads (4 °C a 27 °C), i realitzada, en finalitzar aquest temps, la 
barreja, haurà de complir els requisits d'aquest Article, d’acord  amb la INTA 16 02 26. 

 
 
272.3.3.3. Estabilitat  

 
Mantinguts a una temperatura compresa entre deu i vint-i-set graus centígrads (10 °C a 27 °C) els dos 
components barrejats, hauran de romandre en condicions de poder ser aplicats durant un període de deu hores 
(10 h), amb o sense l'addició d'un màxim del deu per cent (10%) en volum del diluent que recomani el fabricant, 
d'acord amb la UNE 48083. 
 
 

272.3.3.4. Color 
 
Haurà de ser el característic dels pigments utilitzats. 
 
 

272.3.4. Característiques quantitatives de la pintura líquida 

 
El material preparat d'acord amb el que s'ha dit anteriorment i assajat o aplicat entre mitja i tres hores (0,5 a 3 h) 
després de realitzada la barreja, haurà de complir els requisits següents:  
 
 
 
 
 
 

 

 Mín. Màx. 

      Consistència Krebs-Stormer a 200 r.p.m., Unitats Krebs: 60 80 

      Temps d’assecat dur, hores: - 8 

      Finor de mòlt: grandària de gra en micres: - 30 

      Material no volàtil, % en pes: 35 60 

      Vehicle no volàtil: 
      Component resinós: g de resina que contenen 1 g equivalent de resina alfa-epoxi 

 
450 

 
700 

      Agent de curat: mg equivalents de KOH per g: 200 210 

 
 
Aquestes determinacions es realitzaran segons les MELC 12.05, MELC 12.73, MELC 12.74 i MELC 12.78. 
 
 

272.3.5. Característiques de la pel·lícula seca de pintura 

 
 

272.3.5.1. Preparació de les provetes 
 
Les provetes per a la realització dels diferents assajos hauran de ser d'acer, amb les dimensions  que 
s'especifiquin en cada cas, perfectament desgreixades i lliures d'òxids. La pel·lícula de pintura es deixarà assecar 
a l'aire, en tots els casos, durant un temps de set dies (7 d). El gruix de pel·lícula seca de pintura haurà de ser de 
trenta a quarantes micres (30 a 40 micres). 
 
 

272.3.5.2. Brillantor especular a 60º sense correcció per reflexió difusa 
 
El valor de la brillantor especular haurà d'estar comprès entre el deu i el trenta per cent (10 a 30%), d'acord amb 
la MELC 12.100. 
 
 

272.3.5.3. Adherència  
 
Assajada la pel·lícula seca de pintura, no serà fàcil separar un tros de pel·lícula del suport metàl·lic a què ha estat 
adherida, ni tan sols emprant una cinta adhesiva, d'acord amb la MELC 12.92. 
 
 

272.3.5.4. Aplicació i aspecte 
 
Una capa normal de l'emprimació haurà de ser aparentment uniforme, sense grans, arrugament ni excessives 
marques de brotxa, quan s'apliqui sobre panells d'acer. 
 
 

272.3.5.5. Aplicabilitat d’una segona mà de pintura d’emprimació 
 
Després de vint-i-quatre hores (24 h) d'assecat, la pel·lícula de pintura d'emprimació no haurà de remoure's o 
aixecar-se quan se li apliqui una segona mà de la mateixa. 
 

 
272.3.5.6. Aplicabilitat d’una segona mà de pintura d’acabat 

 
Després de vint-i-quatre hores (24 h) d'assecat, la pel·lícula de pintura d'emprimació no haurà de formar butllofes, 
reblanir-se, aixecar-se ni presentar cap altra imperfecció quan se li apliqui una segona mà de pintura d'acabat 
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compatible amb la mateixa. 
 
 
272.4. Pintura d’acabat brillant, a base de resina epoxi d’alt contingut en sòlids 

 
 

272.4.1. Definició 

 
Es defineix com a pintura d'acabat brillant, a base de resina epoxi d'alt contingut en sòlids, a un recobriment de 
cura en fred a base de resines epoxi, format per dos components que es barregen en el moment d’aplicar, i que 
pot ser utilitzat sobre superfícies metàl·liques, formigó i fusta. 
 
 

272.4.2. Composició 

 
Els materials que constitueixen aquest recobriment hauran de subministrar-se en forma de dos components: 
 

  Component resinós (a base de resina epoxi). 

  Agent de curat. 
 
No es permetran els agents de curat de poliamina volàtil. 
 
 

272.4.3. Característiques quantitatives de la pintura líquida una vegada feta la barreja 

 
Després de preparar la pintura per barreja dels dos components que la formen, aquesta haurà de complir les 
següents característiques: 
 

 Mín. Màx. 

       Temps d’assecat al tacte, hores: - 4 

       Curat complet, dies: - 7 

       Finor de mòlt, grandària de gra en micres: 40 - 

       Material volàtil, % en pes de la pintura: - 15 

 
 
Aquestes determinacions es realitzaran segons les MELC 12.73, MELC 12.78 i MELC 12.05. 
 
 

272.4.4. Característiques qualitatives de la pintura líquida una vegada feta la barreja 

 
 

272.4.4.1. Propietats de preparació i aplicació de la pintura 
 
Després de barrejar els dos components de forma adequada i deixar-los en repòs, la barreja haurà de poder ser 
aplicada a brotxa o a corró fàcilment, segons recomani el fabricant. 
 
 

272.4.4.2. Conservació en envàs ple 
 
Emmagatzemats els dos components, per separat, durant sis (6) mesos en els envasos originals sense obrir, a 
una temperatura compresa entre quatre i vint-i-set graus centígrads (4 °C a 27 °C), i barrejats com s’indica 
anteriorment, la pintura haurà de complir els requeriments especificats. 

 
 

272.4.4.3. Període d’aplicabilitat de la pintura  
 
Abocada la pintura sobre un corró de pintor i mantinguda a una temperatura compresa entre quinze i vint-i-quatre 
graus centígrads (15 °C a 24 °C), haurà de conservar les seves propietats d’aplicació almenys durant quaranta-
cinc minuts (45 min). 
 
 

272.4.4.4. Resistència al despreniment  
 
Aplicada la pintura amb un gruix de pel·lícula humida de cent quaranta micres (140 micres), no s'observarà 
tendència a desprendre o a fluir. 
 
 

272.4.4.5. Aplicació i aspecte  
 
Quan s'apliqui una mà de pintura amb un rendiment entre set i vuit metres quadrats per litre (7 a 8 m2/l), hauran 
de complir-se les condicions següents:  

  El material haurà de poder ser aplicat amb facilitat i produir una pel·lícula lliure de despreniments, petites 
butllofes o “pell de taronja”. 

  El material tindrà un assecat satisfactori i permetrà ser recobert divuit hores (18 h) després de la seva 
aplicació. No s'observaran alçaments, arrugues, falta d'uniformitat ni cap altre defecte. 

 
 

272.4.5. Característiques de la pel·lícula seca de pintura 

 
 

272.4.5.1. Brillantor especular  
 
La brillantor especular a seixanta graus centígrads (60 °C), sense correcció per reflexió difusa, d'acord amb la 
MELC 12.100, tindrà un valor mínim del setanta-cinc per cent (75%). 
 
 

272.4.5.2. Duresa 
 
El valor mínim de la duresa en unitats Sward, segons la INTA 16 02 25, serà de vint (20). 
 
 

272.4.5.3. Poder de cobriment 
 
Quan s'utilitzin colors blancs i clars, aplicada una mà de pintura amb un escampador de pel·lícula Doctor Blade, 
de manera que s'obtingui un gruix de la pel·lícula seca de cent vint-i-cinc més o menys dotze micres (125 ± 12 
micres), sobre un fons de contrast de quadres blancs i negres, aquest quedarà completament cobert, d'acord amb 
la MELC 12.96. 
 
 

272.4.5.4. Resistència als àcids 
 
Examinada la proveta immediatament després de treta del recipient amb una solució d'àcid sulfúric al cinc per 
cent (5%), a temperatura ambient, on ha restat submergida durant setanta-dues hores (72 h), no s'observaran 
butllofes, reblaniment, arrugament o pèrdua d'adherència. L'examen de la proveta es realitzarà amb una lent de 
deu (10) augments. No es tindrà en compte la pèrdua de color o de brillantor. Aquesta determinació es realitzarà 
segons la MELC 12.91. 
 

 
272.4.5.5. Resistència als àlcalis 
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Examinada la proveta immediatament després de treta del recipient amb solució d’hidròxid sòdic al vint per cent 
(20%), a temperatura ambient, on ha restat submergida durant setanta-dues hores (72 h), no s'observaran 
butllofes, reblaniment, arrugament o pèrdua d'adherència. No es tindrà en compte un lleuger canvi en el to de 
color. Aquesta determinació es realitzarà segons la MELC 12.105. 
 

 
272.4.5.6. Resistència a l’acció de la llum 

 
No es produirà canvi de color apreciable en la pel·lícula seca de pintura quan s'assagin les provetes, durant 
quaranta-vuit hores (48 h) a l'acció de la llum, sense polvorització d’aigua. El canvi en el to de color produït en les 
provetes sotmeses a l'acció de la llum haurà  d’avaluar-se per comparació amb provetes testimonis no sotmeses 
a dita acció, d'acord amb la MELC 12.94. 
 
 

272.4.5.7. Resistència al rentat 
 
La pel·lícula seca de pintura ha de resistir cinc mil (5.000) cicles a la màquina de rentat sense mostrar més que 
una lleugera diferència entre les porcions rentades i sense rentar, d'acord amb la MELC 198. 
 
272.5. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de les pintures a base de resines epoxi es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
 
 

Article 273. Esmalts sintètics brillants per a acabat de superfícies 
metàl·liques 

 
 
 

273.1. Definició 

 
Es defineixen com a esmalts sintètics brillants per a acabat de superfícies metàl·liques els d’assecat a l'aire o en 
estufa que, per presentar gran resistència als agents i conservar el color i la brillantor, resulten adequats per ser 
emprats sobre superfícies metàl·liques prèviament emprimades. 
 
Atenent al mode en què es realitza el seu assecat, aquests esmalts es classifiquen en: 
 

  Esmalts d'assecat a l'aire. 

  Esmalts d'assecat en estufa. 
 
 
273.2. Composició 

 
 

273.2.1. De l’esmalt 

 
Els esmalts de diferents colors inclosos al present Article, que hauran d'aplicar-se tal i com es troben en l'envàs, 
estaran constituïts per pigments i vehicles de les característiques que s'indiquen a la Taula 273.1. 

 
 
 
 

 
Taula 273.1 

 

Color de l’esmalt 

% en pes 

Pigment Vehicle fix 
Dissolvent 

volàtil 
Total de sòlids 

Mín. Màx. Mín. Màx. Màx. Mín. 

Blanc 23 26 30 33 44 56 

Negre 3 4 38 41 58 42 

Vermell viu 9 11 35 38 54 46 

Groc viu 30 33 27 30 40 60 

Groc pàl·lid 20 23 31 35 46 54 

Verd groguenc fort 17 20 32 35 48 52 

Verd groguenc fluix 15 19 33 37 52 50 

Verd intens 14 17 35 38 51 51 

Blau fosc 7 8 35 38 54 46 

Gris blavós clar 20 23 31 34 46 54 

 
 

273.2.2. Del pigment 

 
Els pigments utilitzats seran els compostos purs, exempts de càrregues i escampadors, que s'indiquen a la Taula 
273.2. 
 
 

273.2.3. Del vehicle dels esmalts d’assecat a l’aire 

 
El vehicle estarà constituït per una resina gliceroftàlica i la barreja apropiada d'hidrocarburs alifàtics, aromàtics o 
terpènics, de manera que compleixi amb les exigències imposades en el present Article. Pot portar incorporades 
igualment petites quantitats d'agents humectants, estabilitzadors o antipòsits. El vehicle així preparat complirà les 
característiques que s'indiquen a la Taula 273.3. 
 
 

Taula 273.2 
 

Color de 
l’esmalt 

Pigment 
Norma de l’assaig 

UNE 48103 

Coeficients tricromàtics de la 
pel·lícula seca 

x y Y (%) 

Blanc Diòxid de titani, tipus rútil, no enguixable B-118 0,310 0,320 84,4 

Negre 
Negre de fum amb petites quantitats de blau de 

Prússia 
B-102 0,293 0,307 3,8 

Vermell viu Vermell de toluidina B-203 0,631 0,316 8,1 

Gris blavós clar Diòxid de titani i negre de fum o negre de làmpada B-178 0,300 0,312 37,6 

Blau fosc 
Blau de Prússia; diòxid de titani, tipus rútil; negre de 

fum o negre de làmpada 
B-710 0,226 0,206 1,2 

Groc viu Groc de crom clar B-502 0,480 0,481 60,6 

Groc pàl·lid 
Òxid de ferro groc, groc de crom, diòxid de titani, tipus 

rútil, no assajable 
B-516 0,348 0,257 65,9 

Verd groguenc 
fort 

Verd de crom; groc de crom i diòxid de titani, tipus 
rútil, no assajable 

B-651 0,328 0,512 15,8 

Verd groguenc 
clar 

Verd de crom i diòxid de titani, tipus rútil, no assajable B-662 0,325 0,375 47,0 

Verd intens Verd de crom, blau de Prússia i groc de crom B-602 0,279 0,479 7,9 

 
 

Taula 273.3 
 

Components Norma d’assaig 
% en pes del vehicle no volàtil 

Mín. Màx. 

Anhídrid ftàlic MELC 12.58 30 - 

Àcids grassos vegetals MELC 12.58 45 55 

Matèria insaponificable MELC 12.58 - 0,5 
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273.2.4. Del vehicle dels esmalts d’assecat en estufa 

 
El vehicle estarà constituït per una resina gliceroftàlica curta o mitja en olis, barrejada amb resina d'urea o 
melamina-formaldehid, en quantitat no menor al deu per cent (10%). 
 
Contindrà, així mateix, la quantitat necessària d'hidrocarburs aromàtics, perquè el conjunt compleixi amb les 
característiques imposades al present Article. Pot, igualment, portar incorporades petites quantitats d'agents 
humectants, estabilitzadors o antipòsits. El vehicle així preparat presentarà les característiques que s'indiquen a la 
Taula 273.4. 
 

Taula 273.4 
 

 
Components 

Norma d’assaig 
% en pes del vehicle no volàtil 

Mín. Màx. 

Anhídrid ftàlic MELC 12.58 28 36 

Àcids grassos vegetals MELC 12.58 28 43 

Matèria insaponificable MELC 12.58 - 10 

Resines nitrogenades MELC 12.58 10 20 

Colofònia i els seus derivats MELC 12.54 - Res 

Resines fenòliques MELC 12.55 - Res 

 
 
 
273.3. Característiques qualitatives de l’esmalt líquid 

 
 

273.3.1. Conservació en envàs ple 

 
L'esmalt en envàs ple i recentment obert serà fàcilment homogeneïtzable, per agitació amb una espàtula 
apropiada. Després d'agitat no presentarà coàguls, pells ni dipòsits durs, ni tampoc s'observarà flotació de 
pigments, d'acord amb la INTA 16 02 26. 
 
 

273.3.2. Estabilitat en envàs ple 

 
L'esmalt no augmentarà la seva consistència, en més de deu (10) unitats Krebs, al cap de sis (6) mesos de 
romandre emmagatzemat en envàs hermèticament tancat a temperatura ambient; així com tampoc es formaran 
pells, gels ni dipòsits durs. L'esmalt serà fàcilment homogeneïtzable per agitació amb una espàtula apropiada. 
 
Aquesta determinació es realitzarà segons la MELC 12.77. 
 
 

273.3.3. Estabilitat en envàs parcialment ple 

 
No es formaran pells al cap de quaranta-vuit hores (48 h). Transcorreguts trenta dies (30 d) no es formaran gels ni 
dipòsits durs, i la pell superficial que pogués formar-se serà contínua i fàcil d'eliminar sense trencar-se. L'esmalt 
serà fàcilment homogeneïtzable, per agitació amb una espàtula apropiada. 
 
Aquesta determinació es realitzarà segons la MELC 12.77. 
 
 

273.3.4. Aplicació a brotxa 

 

L'esmalt d'assecat a l'aire s'aplicarà a brotxa sense dificultat, posseirà bones propietats d’anivellació de la 
superfície i no tindrà tendència a desprendre’s quan s'apliqui sobre una superfície vertical d'acer, amb un 
rendiment de deu metres quadrats per litre d'esmalt (10 m2/l),  d’acord amb la MELC 12.03. 
 
 

273.3.5. Aplicació per polvorització 

 
Després de diluït l'esmalt d'assecat a l’aire amb benzina, en la proporció d'un (1) volum de dissolvent per vuit (8) 
volums d’esmalt, es podrà polvoritzar satisfactòriament amb pistola, sense que presenti tendència a desprendre’s 
ni qualsevol altre defecte. La pel·lícula d'esmalt, assecada a l'aire, produirà imatges especulars clares i ben 
definides. 
 
Després de diluït l'esmalt d'assecat en estufa amb xilol, en la proporció d'un (1) volum de xilol per vuit (8) volums 
d'esmalt, es podrà polvoritzar satisfactòriament amb pistola, sense que presenti tendència a despenjar-se ni a 
formar cap altre defecte. La pel·lícula d'esmalt, assecada a cent vint graus centígrads (120 °C) durant quaranta-
cinc minuts (45 min), produirà imatges especulars clares i ben definides. 
 
Aquestes determinacions es realitzaran segons la MELC 12.03. 
 
 

273.3.6. Temps d’assecat 

 
A les dues hores (2 h) d'aplicat un esmalt d'assecat a l'aire, conservat en aquest medi, estarà sec a l'acte. Al cap 
de vuit hores (8 h) la pel·lícula estarà dura, i a les quaranta-vuit hores (48 h) haurà aconseguit la duresa màxima. 
 
Després d'aplicar un esmalt d'assecat en estufa i mantenir-lo en aquesta a cent vint graus centígrads (120 °C) 
durant quaranta-cinc minuts (45 min), la pel·lícula estarà dura. A les vint-i-quatre hores (24 h) d'aquest tractament, 
i havent conservat a l'aire la proveta d'assaig, la pel·lícula d'esmalt haurà d'aconseguir la seva duresa màxima. 
 
Aquestes determinacions es realitzaran segons la MELC 12.73. 
 
 

273.3.7. Toxicitat 

 
L'esmalt no contindrà benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent de reconeguda toxicitat. 
 

273.3.8. Aplicabilitat de la segona mà d’esmalt 

 
No haurà de produir-se cap irregularitat, en la pel·lícula seca d'esmalt, quan s'apliqui una segona mà del mateix 
sobre plaques que prèviament hagin estat pintades. L'examen de les plaques es farà després de transcorreguts 
els següents temps d'assecat: 
 

  Esmalt d'assecat a l'aire: vint-i-quatre hores (24 h). 

  Esmalt d'assecat en estufa, a cent vint graus centígrads (120 °C) amb una tolerància de dos graus 
centígrads (± 2 °C): quaranta-cinc minuts (45 min). 
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273.4. Característiques quantitatives de l’esmalt líquid 

 
La pintura líquida complirà les característiques quantitatives que s'indiquen a la Taula 273.5. 
 
 
 
 
 
 

Taula 273.5 
 

Característiques Norma d’assaig 
Límits 

Mín. Màx. 

Contingut en aigua, en % en pes de l’esmalt MELC 12.81 - 1.0 

Partícules gruixudes i pells, retingudes al tamís 0,050 UNE, en % del pes del pigment UNE-EN ISO 2431 - 0.5 

Consistència Krebs-Stormer (200 r.p.m. i 25 ºC) 
Esmalts d’assecat a l’aire: 

Grams 
Unitats Krebs 

Esmalts d’assecat en estufa: 
Grams 

Unitats Krebs 

MELC 12.74 

 
125 
67 

 
175 
77 

 
100 
61 

 
150 
72 

Finesa de mòlt: grandària del gra, en micres (µ) MELC 12.78 - 13 

 
 
273.5. Característiques de la pel·lícula seca d’esmalt 

 
 

273.5.1. Aspecte 

 
La pel·lícula seca d'esmalt presentarà un aspecte uniforme, brillant, exempt de grans i de qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
 
 

273.5.2. Color 

 
Igualarà, per comparació, al color indicat a la Taula 273.2. 
 
 

273.5.3. Brillantor especular 

 
La brillantor especular a seixanta graus centígrads (60 °C) sense correcció per reflectància difusa, tindrà un valor 
mínim del vuitanta-set per cent (87%). 
 
La pel·lícula d'esmalt preparada per a la mesura de la brillantor serà capaç de reflectir una imatge clara i ben 
definida. 
 
Aquesta determinació es realitzarà segons la MELC 12.100. 
 
 

273.5.4. Reflectància lluminosa aparent (45º - 0º) de l’esmalt blanc 

 
Valor mínim: vuitanta-quatre per cent (84%), segons la MELC 12.97. 
 
 

273.5.5. Poder de cobriment de la pel·lícula seca 

 

Els valors límits de la relació de contrast, per a cadascun dels esmalts pintats, quan s'apliquin en les quantitats 
unitàries assenyalades, seran els que s'indiquen a la Taula 273.6, segons la MELC 12.96. 

 
 

Taula 273.6 
 

Color de l’esmalt 

Quantitat d’esmalt 
aplicat (cm3/m2) 

Gruix de la pel·lícula 
seca (micres) 

Relació de contrast de 
la pel·lícula seca 

Màx. Màx. Mín. 

Blanc 65 25 0,90 

Negre 65 25 1,00 

Vermell viu 75 37,5 0,87 

Groc viu 65 25 0,86 

Groc pàl·lid 65 25 0,96 

Verd groguenc fort 75 37,5 0,96 

Verd groguenc clar 75 37,5 0,96 

Verd intens 75 37,5 0,98 

Blau fosc 65 25 1,00 

Gris blavós clar 65 25 0,98 

 
 

273.5.6. Flexibilitat  

 
No es produirà esquerda, ni arrencada de la pel·lícula, en doblegar la proveta assajada sobre un mandrí de tres 
mil·límetres i mig (3,5 mm) de diàmetre, d'acord amb la MELC 12.93. 
 
 

273.5.7. Adherència  

 
Les vores de les incisions estaran ben definides, no formant dents de serra. 
 
No serà fàcil separar un tros de pel·lícula d'esmalt del suport metàl·lic al qual ha estat aplicada, segons la MELC 
12.92. 
 
 

273.5.8. Resistència a la immersió en aigua  

 
Examinada la proveta d'assaig, immediatament després de treta del recipient amb aigua destil·lada a una 
temperatura compresa entre vint-i-un i trenta-dos graus centígrads (21 °C – 32 ºC), on hi haurà restat submergida 
durant setze hores (16 h), no s'observaran butllofes ni arrugues a la pel·lícula d'esmalt. En un nou examen de la 
proveta, dues hores (2 h) després d'haver estat treta de l'aigua, només s'admetrà un lleuger emblanquinament. 
Finalment, a les vint-i-quatre hores (24 h) d'assecada a l'aire, la brillantor de la pel·lícula d'esmalt que va estar 
submergida serà, com a mínim, igual al noranta per cent (90%) del valor que presenti una altra placa de 
comparació que no hagi estat submergida en aigua. Així mateix, no s'apreciarà diferència entre la duresa de la 
pel·lícula d'esmalt de la placa submergida i la de la placa de comparació. 
 
Aquestes determinacions es realitzaran d'acord amb la UNE-EN ISO 2812. 
 
 

273.5.9. Resistència a la pèrdua de brillantor, a l’enguixat i als canvis de color 

 
Després de cent seixanta-vuit hores (168 h) de tractament en cambra d'envelliment artificial, en la pel·lícula seca 
d'esmalt no es produirà enguixat, ni pèrdua de brillantor major del trenta per cent (30%), ni canvi de color superior 
a quatre (4) unitats en la variació de lluminositat. Per excepció, els esmalts grocs podran presentar una variació 
de lluminositat de vuit (8) unitats. 
 
Aquestes determinacions es realitzaran d'acord amb la MELC 12.94. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                      PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PGI-10 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 66 de 445 
 

273.5.10. Resistència a la intempèrie 

 
A la pel·lícula d'esmalt no es produirà enguixat, clivellat, canvi de color, ni qualsevol altre defecte al cap d'un any 
d'exposició a la intempèrie. La pel·lícula envellida recuperarà fàcilment la brillantor per polit, produint novament 
imatges clares i ben definides. Als esmalts de color groc s'admetrà un discret enfosquiment de color. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la MELC 12.107. 
 
 

273.5.11. Resistència a l’envelliment artificial 

 
Al cap de cinc-centes hores (500 h) de tractament, en la pel·lícula d'esmalt no es produirà enguixat, clivellat, 
canvis de color, ni qualsevol altre defecte; d'acord amb la MELC 12.94. 
 
 

273.6. Amidament i abonament  

 
L’amidament i abonament dels esmalts sintètics brillants es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
 
 
 

Article 274. Pintures d'alumini per a fons i acabat de superfícies 
metàl·liques 

 
 

 
274.1. Definició 

 
Es defineixen com a pintures d'alumini, les preparades a peu d'obra mitjançant la barreja de vernissos amb 
purpurines d'alumini en pols o en pasta. 
 
Els vernissos i els pigments d'alumini, o purpurines, en pols i en pasta hauran de complir les característiques que 
es fixen a continuació. 
 
 
274.2. Vernissos per a pintures d’alumini 

 
 

274.2.1. Classificació i aplicacions 

 
Els vernissos inclosos en el present Article tindran un valor mínim de reducció Kauri del setanta-cinc per cent 
(75%) i es classifiquen en els dos tipus següents: 
 

 Tipus I. Vernissos de baixa viscositat, per a ús amb purpurines d'alumini en pols. 

  Tipus II. Vernissos de viscositat elevada, per ser emprats amb purpurines d'alumini en pasta. 
 
Aquests vernissos no hauran d'emprar-se per si sols com a recobriments transparents. 
 

 

274.2.2. Característiques quantitatives del vernís líquid 

 
Els vernissos inclosos en el present Article hauran de complir les característiques donades a la Taula 274.1. 

 
 

Taula 274.1 
 

Característiques Norma d’assaig 
Límits 

Mín. Màx. 

Matèria no volàtil, % en pes MELC 12.28 50 - 

Temps d’assecat: 
Sec al tacte, hores 

Sec total, hores 
MELC 12.73 

 
1 
- 

 
4 
18 

Viscositat a 25ºC: 
Tipus I, poises 
Tipus II, poises 

INTA 16 02 56 
 

0,65 
0,85 

 
1,00 
1,25 

Reducció Kauri, % UNE 48072 75 - 

Índex d’acidesa de la matèria no volàtil, mg de KOH/g UNE 48014 - 15 

Contingut en calci, expressat en CaO, % en pes de la matèria no volàtil MELC 12.44 - 0,1 

Punt d’inflamació (got tancat Tagliabue), ºC MELC 12.82 30 - 

 
 

274.2.3. Característiques qualitatives del vernís líquid 

 
 

274.2.3.1. Color 
 
El vernís no serà més fosc que la solució obtinguda dissolent tres grams (3 g) de dicromat potàssic (Cr2O7K2) en 
cent centímetres cúbics (100 cm3) d'àcid sulfúric concentrat (d = 1,84). 

 
 
274.2.3.2. Aspecte 

 
Tindran un aspecte clar, exempt de sediments i de matèria en suspensió, quan s’examinin  amb llum transmesa, 
segons la MELC 12.40. 
 
 

274.2.3.3. Propietats d’aplicació 
 
Les pintures preparades barrejant els vernissos tipus I i II amb purpurines d'alumini en pols i en pasta, 
respectivament, de la forma que s'indica en els paràgrafs següents, s'aplicaran amb facilitat, tant a brotxa com per 
polvorització a pistola, sobre provetes de vidre o metàl·liques. 
 
Les provetes pintades, un cop assecades en posició vertical, presentaran pel·lícules uniformes, llises i llustroses, 
segons la MELC 12.03. La barreja es realitzarà utilitzant el procediment següent: a quaranta centímetres cúbics 
(40 cm3) de vernís s'afegeixen, lentament i agitant, quatre grams (4 g) de purpurina en pols si es tracta  de vernís 
tipus I, i sis grams (6 g) de purpurina en pasta si es tracta de vernís tipus II. 
 
Un cop afegit al vernís la quantitat corresponent de purpurina, s'agita vigorosament la barreja durant dos (2) 
minuts i es deixa en repòs dues (2) hores, al cap de les quals es tornarà a agitar, novament, abans de fer l'assaig 
d'aplicació. 
 
 

274.2.3.4. Estabilitat en envàs parcialment ple 
 
No es formaran pells al cap de quaranta-vuit (48) hores, segons la MELC 12.77. 
 
 

274.2.3.5. Olor 
 
L'olor del vernís, tant en la seva condició original com durant el procés d'assecat i després de sec, no serà irritant 
ni desagradable. 
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274.2.4. Característiques de la pel·lícula seca 

 
 

274.2.4.1. Resistència a la immersió en aigua 
 
Examinada la proveta d'assaig dues hores (2 h) després de treta del recipient amb aigua a vint-i-tres graus 
centígrads (23 °C), on ha restat submergida durant un període de temps de divuit hores (18 h), la pel·lícula de 
vernís no haurà blanquejat, ni perdut brillantor, ni mostrarà cap altre defecte visible de superfície, d'acord amb la 
UNE-EN ISO 2812. 
 
 

274.3. Pigments d’alumini en pols i en pasta 

 
 

274.3.1. Classificació i aplicació 

 
Els pigments d'alumini inclosos en aquest Article es classifiquen en els dos tipus següents: 
 

  Tipus I. Pigments d'alumini en pols. 

  Tipus II. Pigments d'alumini en pasta. 
 
Dins de cada tipus, atenent a la grandària de les seves partícules, es consideren les dues classes següents: 
 

  Classe A. Extrafí. 

  Classe B. Normal. 
 
Els pigments de la classe A s'empraran en aquells casos en què es desitgi reduir la quantitat de pigments 
d'alumini en la formulació de la pintura. 
 
 

274.3.2. Composició 

 
 

274.3.2.1. Dels pigments d’alumini en pols 
 
Estaran constituïts per partícules d'alumini comercial, en fulls prims, polits amb un oli lubricant adequat. 
 
 

274.3.2.2. Dels pigments d’alumini en pasta 
 
Estaran constituïts per partícules d'alumini comercial, en fulls prims, polits amb un oli lubricant adequat, al qual 
s'ha incorporat un dissolvent volàtil i matèria grassa apropiada per formar una pasta espessa i uniforme. 

 

 

274.3.3. Característiques quantitatives  

 
Els dos tipus de pigments d'alumini inclosos en el present Article presentaran les característiques quantitatives 
que s'indiquen a la Taula 274.2. 
 
 
 
 
 

 
 

Taula 274.2 
 

Característiques Norma d’assaig 

Tant per cent en pes 

Tipus I 
Pigment en pols 

Tipus II 
Pigment en pasta 

Mín. Màx. Mín. Màx. 

Matèria no volàtil, a 105-110ºC MELC 12.28 99,00 - 65,0 - 

Partícules gruixudes: 
Classe A: Retingudes al tamís 0,050 UNE 
Classe B: Retingudes al tamís 0,050 UNE 

INTA 16 02 78 
 
- 
- 

 
0,1 
1,5 

 
- 
- 

 
0,1 
1,0 

Matèria grassa soluble en acetona, % MELC 12.26 - 4 - 3 

Impureses totals (no inclosa la matèria grassa), % en pes INTA 16 05 15 - 1 - 0,7 

Mica, fíl·ler mineral i altre adulterants INTA 16 05 15 - 0 - 0 

Índex de flotació 
Classe A, % 
Classe B, % 

MELC 12.25 
 

50 
30 

 
- 
- 

 
55 
50 

 
- 
- 

 
 

274.3.4. Característiques qualitatives 

 
 

274.3.4.1. Propietats d’aplicació 
 
La pintura preparada mitjançant barreja de pigments d'alumini en pols o en pasta, en les quantitats que s'indiquen 
a la Taula 274.3 amb un litre (1 l) del vernís especificat en aquest Article, s'aplicaran amb facilitat a brotxa o per 
polvorització. 
 
 

Taula 274.3 
 

 

TIPUS I TIPUS II 

Pigment en 
pols 

Pigment en pasta 

Classe 

A B A B 

Quantitat en grams de pigments 
d’alumini que han de barrejar-se 

amb 1 litre de vernís 
90 150 150 240 

 
 
La barreja de pigment d'alumini i vernís haurà de fer-se per petites i successives addicions d'aquest últim al 
primer, agitant contínuament fins a aconseguir una barreja homogènia. Es deixarà reposar la pintura així 
obtinguda durant dues hores (2 h) i s'agitarà novament abans de la realització de l'assaig. 
 
Per a la polvorització amb pistola, la pintura preparada del mode indicat en el paràgraf anterior, es diluirà amb 
benzina, en una proporció de vuit (8) volums de pintura per un (1) volum de dissolvent, com a màxim. L'assaig 
d'aplicació de la pintura es realitzarà sobre plaques d'acer o de vidre desgreixades. 
 
Les pel·lícules resultants seran llises i uniformes. 
 
 

274.3.4.2. Conservació en l’envàs dels pigments en pasta 
 
Els pigments d'alumini en pasta hauran de tenir aspecte homogeni, sense presentar coàguls, dipòsits durs ni 
separació entre el pigment i la fase líquida. 
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274.4. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de les pintures d'alumini es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
 
 
 

Article 275. Pintures al clor-cautxú per a acabat de superfícies metàl·liques 
 
 
 

275.1. Definició 

 
Es defineixen com a pintures al clor-cautxú per a acabat de superfícies metàl·liques aquelles formades per cautxú 
clorat al que se li han incorporat plastificants i estabilitzadors amb objecte de donar-li flexibilitat, adherència i 
durabilitat. 
 
Aquestes pintures es caracteritzen per la seva resistència al foc i a l'aigua. 
 

 
275.2. Composició i aplicació 

 
Excepte especificació en contra del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, s'emprarà qualsevol de les 
composicions indicades a la Taula 275.1. 
 
 

Taula 275.1 
 

Components 
Vehicle fix, % en pes 

A B C D 

Clor-cautxú 50-60 45-60 20-35 5-50 

Parafines o bifenils clorats 40-50 0-25 - - 

Resines alquídiques mitjanes o llargues en olis - 20-30 65-80 0-25 

Altres polímers, resines i plastificants - - - 0-95 

TOTALS 100 100 100 100 

 
 
En condicions ambientals corrosives extremadament severes, i quan es precisi un màxim de resistència química, 
s'utilitzarà el vehicle tipus A. 
 
En pintures d'obra, formigons i superfícies de tipus àlcali, en ambients molt corrosius, amb aigua i agents químics, 
s'utilitzarà el vehicle tipus B. 
 
En tot cas, l'aplicació es farà en tres capes d'un gruix aproximat, per a cada una d’elles, de cent vint-i-cinc micres 
(125 micres). 
 

 

275.3. Amidament i abonament 

 

L’amidament i abonament de les pintures al clor-cautxú es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
 
 
 

Article 276. Pintures de cerussa blanca per a superfícies de fusta, formigó i 
materials petris 
 
 
 
276.1. Definició 

 
Es defineixen com a pintures de cerussa blanca per a superfícies de fusta, formigó i materials petris, les d'aquest 
color, d'assecat a l'aire i pigmentades amb cerussa, que resulten adequades per aconseguir l'emprimació, repintat 
o acabat de les superfícies dels materials citats; o per a la protecció de fustes que, per la seva qualitat, retinguin 
amb dificultat la pel·lícula de pintura. 
 
 
276.2. Composició  

 
 

276.2.1. Del pigment  

 
El pigment no contindrà menys del noranta-nou per cent (99%) de carbonat bàsic de plom, d'acord amb la UNE 
48042. 
 
La matèria soluble en aigua del pigment serà inferior a vuit dècimes per cent (0,8%). 
 
 

276.2.2. Del vehicle 

 
El vehicle haurà de complir les característiques de composició que s'indiquen a la Taula 276.1. 
 

 
Taula 276.1 

 

Component 
% en pes 

Mín. Màx. 

Oli de llinosa 
(vehicle no volàtil) 

70,0 75,0 

Dissolvent volàtil i assecants 25,0 30,0 

 
 
El vehicle no volàtil estarà constituït per una barreja d'oli de llinosa cru refinat i “Standoil” de llinosa. 
 
Els tipus d'oli a emprar, i les quantitats que han de barrejar-se aquests components del vehicle, seran els 
adequats perquè la pintura s'apliqui amb facilitat a brotxa, i compleixi les característiques de consistència, 
absorció i reducció Kauri del vehicle supercentrifugat, que s'indiquen a la Taula 276.2. 
 
El dissolvent volàtil estarà constituït per aiguarràs, benzina o una barreja d'ambdós. L’assecant estarà conforme 
amb la INTA 16 15 02. 
 
En la determinació de les característiques de la pintura, l'aigua no combinada que tingués s’inclourà al vehicle 
volàtil. 
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Taula 276.2 

 

Característiques 
Norma 

d’assaig 

Límits 

Mín. Màx. 

Pes específic MELC 12.72 2,35 - 

Contingut de pigment, en % del pes de la pintura MELC 12.16 71 73 

Aigua no combinada, en % del pes de la pintura MELC 12.81 - 1 

Vehicle no volàtil, en % del pes del vehicle total MELC 12.05 70 75 

Reducció Kauri del vehicle supercentrifugat, en % del vehicle no volàtil UNE 48072 225 - 

Partícules gruixudes i pells, retingudes al tamís 0,050 UNE, en % del pes del 
pigment 

UNE-EN ISO 
2431 

- 2 

Consistència Krebs-Stormer, a 200 r.p.m. i 25ºC: 
Grams 

Unitats Krebs 
MELC 12.74 

 
175 
77 

 
375 
102 

Temps d’assecat: 
Sec total, hores 

MELC 12.73 
 
- 

 
18 

Absorció en cm MELC 12.80 - 2,5 

 
 
276.3. Característiques qualitatives de la pintura líquida  

 
 

276.3.1. Color 

 
La pintura tindrà color blanc. 
 
 

276.3.2. Conservació en envàs ple 

 
La pintura, en envàs ple i recentment obert, serà fàcilment homogeneïtzable, per agitació amb una espàtula 
apropiada. Després d'agitada, no presentarà coàguls, pells, ni dipòsits durs, d'acord amb la INTA 16 02 26. 
 
 

276.3.3. Propietats d’aplicació 

 
La pintura s'aplicarà a brotxa amb facilitat; sense mostrar tendència a desprendre’s quan s’aplica  a una superfície 
vertical de fusta de pi, prèviament emprimada amb la mateixa pintura diluïda amb oli de llinosa cru, d’acord amb la 
MELC 12.03. 
 

 
276.4. Característiques quantitatives de la pintura líquida  

 
La pintura líquida presentarà les característiques quantitatives que s'indiquen a la Taula 276.2. 
 
 
276.5. Característiques de la pel·lícula seca de pintura   

 
 

276.5.1. Aspecte 

 
La pel·lícula seca de pintura presentarà un aspecte uniforme, amb marques de brotxa poc accentuades i la 
brillantor característica de les pintures a l'oli. 
 
 

276.5.2. Reflectància lluminosa aparent  (45º - 0º) 

 

El valor mínim de la reflectància lluminosa aparent serà del setanta-cinc per cent (75%), d'acord amb la MELC 
12.97. 
 

276.5.3. Color 

 
El color serà blanc. 
 
 

276.5.4. Resistència a l’envelliment artificial 

 
Al cap de cinc-centes hores (500 h) de tractament, a la pel·lícula de pintura no es produirà enguixat, clivellament, 
ni qualsevol altre defecte acusat de superfície. Només s’admetran discretes variacions de color i pèrdues de 
brillantor. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la MELC 12.94. 
 
 
276.6. Amidament i abonament  

 
L’amidament i abonament de les pintures de cerussa es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
 
 
 

Article 277. Pintures  vermelles  per  a superfícies de fusta, formigó i 
materials petris 
 
 
 
277.1. Definició 

 
Es defineixen com a pintures vermelles per a superfícies de fusta, formigó i materials petris les d'aquest color, 
d'assecat a l'aire, que resulten adequades per ser emprades sobre les superfícies dels citats materials, 
prèviament preparades i emprimades, a les que proporcionaran un acabat brillant. 
 
Podran ser aplicades a brotxa, o per polvorització a pistola. En aquest últim cas, se’ls donarà la consistència 
precisa amb aiguarràs, benzina lleugera, o una barreja d'ambdós. 
 

 
277.2. Composició  

 
 

277.2.1. De la pintura 

 
La pintura haurà de presentar les característiques que s'indiquen a la Taula 277.1. 
 
 

Taula 277.1 
 

Component Norma d’assaig 
% en pes 

Mín. Màx. 

Pigment MELC 12.05 15 25 

Vehicle fix MELC 12.05 30 40 

Vehicle volàtil MELC 12.28 - 55 

Total de sòlids MELC 12.05 45 - 
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277.2.2. Del pigment 

 
El pigment estarà constituït per vermell orgànic, diòxid de titani i escampador. Els fabricants indicaran la 
naturalesa d'aquest últim, la proporció de la qual no haurà d'excedir el cinc per cent (5%) del pes de la pintura. El 
pigment vermell orgànic haurà de ser del tipus “vermell para” o “vermell de toluïdina”, d'acord amb les ASTM D-
475-76 i ASTM D-656-49, respectivament. 
 
El diòxid de titani serà de tipus rútil, no enguixable, d'acord amb la UNE-EN ISO 591. 
 
 

277.2.3. Del vehicle 

 
El vehicle estarà constituït per una solució de resina gliceroftàlica, de riquesa mitja en olis, en la quantitat 
adequada de dissolvent volàtil, benzina, aiguarràs o barreja d'ambdós, i amb els assecants, estabilitzadors i 
agents antipell necessaris. 
 
La resina gliceroftàlica, modificada per olis vegetals, o pels àcids grassos d'aquests olis, haurà de contenir del 
vint-i-cinc per cent (25%) al trenta per cent (30%) d'anhídrid ftàlic. 
 
L'assecant serà un compost a base de naftenats, linoleats, o barreja d'ambdós; no permetent-se l'ús de resinats. 
 
Es podran utilitzar altres diluents no tòxics, diferents de la benzina i l'aiguarràs, en proporció inferior al cinc per 
cent (5%). 
 
 
277.3. Característiques qualitatives de la pintura líquida 

 
 

277.3.1. Conservació en envàs ple 

 
La pintura en envàs ple i recentment obert serà fàcilment homogeneïtzable per agitació amb una espàtula 
apropiada. Després d'agitada no presentarà coàguls, ni dipòsits durs, ni tampoc s'observarà flotació de pigments, 
d'acord amb la INTA 16 02 26. 
 
 

277.3.2. Estabilitat en envàs ple 

 
La pintura no augmentarà la seva consistència en més de deu (10) unitats Krebs, al cap de sis (6) mesos de 
romandre emmagatzemada en envàs hermèticament tancat, a temperatura ambient; així com tampoc es formaran 
pells, gels, ni dipòsits durs. La pintura serà fàcilment homogeneïtzable, per agitació amb una espàtula apropiada. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la MELC 12.77. 
 
 

277.3.3. Estabilitat en envàs parcialment ple 

 
No es formaran pells al cap de quaranta-vuit hores (48 h). Transcorreguts trenta dies (30 d) no es formaran gels, 
ni dipòsits durs, i la pell superficial que pogués formar-se serà contínua i fàcil d'eliminar sense trencar-se. La 
pintura serà fàcilment homogeneïtzable, per agitació amb una espàtula apropiada. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la MELC 12.77. 
 
 

277.3.4. Aplicació a brotxa 

 
La pintura s'aplicarà a brotxa sense dificultat; posseirà bones propietats d'anivellació de la superfície, i no tindrà 
tendència a desprendre’s, quan s'apliqui sobre una superfície vertical d'acer, amb un rendiment de deu metres 
quadrats per litre de pintura (10 m2/l), d'acord amb la MELC 12.03. 
 
 

277.3.5. Aplicació per polvorització 

 
Després de diluïda la pintura amb benzina, en la proporció d'un (1) volum de dissolvent per vuit (8) volums de 
pintura, es podrà polvoritzar satisfactòriament amb pistola; sense que presenti tendència a desprendre’s, ni 
qualsevol altre defecte. La pel·lícula seca de pintura produirà imatges especulars clares i ben definides. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la MELC 12.03. 
 
 
277.4. Característiques quantitatives de la pintura líquida 

 
La pintura presentarà les característiques que s’indiquen a la Taula 277.2. 
 
 

Taula 277.2 
 

Característiques Norma d’assaig 
Límits 

Mín. Màx. 

Contingut d’aigua, en % del pes de la pintura MELC 12.81 - 1 

Partícules i pells retingudes al tamís 0,050 UNE, en % del pes del pigment UNE-EN  ISO 2431 - 1 

Consistències Krebs-Stormer a 200 r.p.m. i 25 ºC: 
Grams 

Unitats Krebs 
MELC 12.74 

 
150 
74 

 
250 
89 

Finor de mòlta: tamany del gra, en micres (µ) MELC 12.78 - 15 

Índex d’opacitat MELC 12.96 - 16 

Temps d’assecat total (hores) MELC 12.73 - 6 

 
 
277.5. Característiques de la pintura seca 

 
 

277.5.1. Aspecte 

 
La pel·lícula seca de pintura presentarà un aspecte uniforme, brillant, exempt de grans i qualsevol altra 
imperfecció superficial, i no haurà de formar cordill, ni presentar defectes d'estructura, d'acord amb la MELC 
12.40. 
 
 

277.5.2. Color 

 
Els seus coeficients tricromàtics seran: 
 

 x = 0,631 

 y = 0,316 

 Ү = 8,1% 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la UNE-EN ISO 4630. 
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277.5.3. Brillantor especular a 60 º sense correcció per reflectància difusa 

 
Valor mínim: seixanta per cent (60%), d’acord amb la MELC 12.100. 
 

277.5.4. Flexibilitat 

 
No es produirà esquerda, ni arrencada de pel·lícula, en doblegar la proveta assajada sobre un mandrí de sis 
mil·límetres (6 mm) de diàmetre, d'acord amb la MELC 12.93. 
 
 

277.5.5. Adherència  

 
Les vores de les incisions estaran ben definides, no formant-se dents de serra. No serà fàcil separar un tros de 
pel·lícula de pintura del suport metàl·lic al què ha estat aplicada. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la MELC 12.92. 
 
 

277.5.6. Resistència a la immersió en aigua 

 
Examinada la proveta d'assaig, immediatament després de treta del recipient amb aigua destil·lada a una 
temperatura compresa entre vint-i-un i trenta-dos graus centígrads (21 a 32 ºC), on haurà de romandre 
submergida durant setze hores (16 h), no s'observaran butllofes ni arrugues en la pel·lícula de pintura. En un nou 
examen de la proveta, dues hores (2 h) després d'haver estat treta de l’aigua, només s'admetrà un lleuger 
emblanquinament. Finalment, a les vint-i-quatre hores (24 h) d'assecat a l'aire, la brillantor de la pel·lícula de 
pintura que va estar submergida serà, com a mínim, el noranta per cent (90%) del valor que presenti una altra 
placa de comparació que no hagi estat submergida en aigua. Així mateix, no s'apreciarà diferència entre la duresa 
de la pel·lícula de pintura de la placa submergida i la de la placa de comparació. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la UNE-EN ISO 2812. 
 
 

277.5.7. Resistència a l’envelliment artificial 

 
Al cap de cent seixanta-vuit hores (168 h) de tractament, en la pel·lícula de pintura no es produirà enguixat, ni 
clivellament, ni pèrdua de brillantor superior al trenta per cent (30%). 
 
El canvi de color admissible haurà de ser igual o inferior a quatre (4) unitats en la variació de lluminositat, 
calculada per l'expressió: 
 

 YDYA10·ΔL   

 
essent YA i YD, respectivament, les reflectàncies lluminoses direccionals (45°-0°), en tant per cent (%), de la 
pel·lícula de pintura, abans i després de ser sotmesa a l'assaig d'envelliment. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la MELC 12.94. 
 
 

277.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de les pintures vermelles per a superfície de fusta, formigó i materials petris es 
realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que 
formin part. 
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CAPÍTOL 6. MATERIALS DIVERSOS 
 
 
 
 

Article 280. Aigua emprada en morters i formigons 
 

 
 
280.1. Definició 

 
Es denomina aigua per a emprar en el pastat o en la cura de morters i formigons tant a la natural com a la 
depurada, sigui o no potable, que compleixi els requisits que s'assenyalen a l'apartat 280.3 del present Article.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 
280.2. Equips 

 
Amb la maquinària i equips utilitzats al pastat, s’haurà d'aconseguir una barreja adequada de tots els components 
amb l'aigua.  
 
 

280.3. Criteris d’acceptació i rebuig 

 
En general, podran ser utilitzades, tant per al pastat com per a la cura de morters i formigons, totes les aigües que 
la pràctica hagi sancionat com acceptables.  
 
Als casos dubtosos o quan no es posseeixin antecedents de la seva utilització, les aigües hauran de ser 
analitzades. En aquest cas, es rebutjaran les aigües que no compleixin algun dels requisits indicats a l'Article 27 
de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, excepte si hi ha una 
justificació especial que la seva utilització no altera de forma apreciable les propietats exigibles als morters i 
formigons amb elles fabricats.  
 
 
280.4. Recepció 

 
El control de qualitat de recepció s'efectuarà d'acord amb l'apartat 85.5 de la “Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. La Direcció d’Obra exigirà l'acreditació documental del 
compliment dels criteris d'acceptació i, si s’escau, la justificació especial d'inalterabilitat esmentada a l’apartat 
280.3 d’aquest Article.  
 
 

280.5. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de l'aigua es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
 

 
Article 281. Additius emprats en morters i formigons   

 
 
 

281.1. Definició 

 
Es denominen additius a emprar en morters i formigons aquells productes que, incorporats al morter o formigó en 
petita proporció —excepte en casos especials, una quantitat igual o menor del cinc per cent (5%) del pes de 
ciment—, abans del pastat, durant el mateix i/o posteriorment en el transcurs d'un pastat suplementari, 
produeixen les modificacions desitjades de les seves propietats habituals, de les seves característiques, o del seu 
comportament, en estat fresc i/o endurit.  
 
Correspon a l’autor del Projecte o, en el seu defecte, a la Direcció d’Obra prescriure els tipus d’additius més 
adequats a emprar en els diferents morters i formigons de l’Obra. En qualsevol cas, la designació de l'additiu es 
farà d'acord amb l'indicat a la UNE EN 934-2.  
 
 
281.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
En el cas que s'utilitzi més d'un additiu, caldrà evitar qualsevol tipus d’incompatibilitat, atenent les prescripcions 
dels fabricants. No es podrà utilitzar cap tipus d'additiu modificador de les propietats de morters i formigons, 
sense l'aprovació prèvia i expressa de la Direcció d’Obra. 
 
 
281.3. Equips 

 
La maquinària i equips utilitzats en la dosificació, barreja i homogeneïtzació dels additius en morters i formigons, 
seran els adequats perquè aquesta operació, es porti a terme correctament.  
 
 
281.4. Execució 

 
Seran d'aplicació les prescripcions de l'Article 29 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa 
vigent que la substitueixi.  
 
L'additiu disposarà d'una consistència tal que la seva barreja sigui uniforme i homogènia a la massa del morter i 
formigó.  
 
La dosificació de l'additiu pulverulent es realitzarà mesurant en pes, i la de l'additiu en pasta o líquid es podrà fer 
en pes o en volum. En el primer cas, s'haurà d'expressar en tant per cent (%) o en tant per mil (‰) en relació amb 
el pes de ciment, i en el segon cas, en centímetres cúbics d'additiu per kilogram de ciment (cm3/Kg). En aquest 
últim cas, s'haurà d'indicar també l'equivalència de dosificació de l'additiu expressada en percentatge en relació 
amb pes de ciment. En qualsevol cas, la tolerància serà del cinc per cent (5 per 100) en més o en menys del pes 
o volum requerits.  



                                                                                                                                                                                                                                                      PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PGI-10 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 73 de 445 
 

 
En el cas d'additius que modifiquen el contingut d'aire o d'altres gasos, es compliran les condicions d'execució 
següents:  
 

 En cap cas, la proporció d’airejant  excedirà del quatre per cent (4%) en pes del ciment utilitzat al formigó.  
 

 No s'empraran agents airejants amb formigons molt fluids.  

 La proporció d'aire es controlarà de manera regular en obra, segons la UNE-EN 12350.  

 No es podran utilitzar additius que tinguin caràcter d’airejants en elements pretesats mitjançant armadures 
ancorades per adherència.  

 
En el cas dels additius reductors d'aigua/plastificants o reductors d’aigua d'alta activitat/superfluïdificants, per a 
determinar el temps d'enduriment, es realitzarà un assaig segons la UNE-EN 480-2.  
 
Els reductors d'aigua/plastificants o reductors d'aigua d'alta activitat/superfluïdificantes, seran solubles en aigua; 
excepcionalment, determinats productes poden formar una dispersió estable. Aquests additius s'hauran 
d'incorporar al morter i formigó, barrejats amb tota o part de l'aigua necessària per al pastat.  
 
En elements de formigó armat o pretesat no podran utilitzar-se com additius el clorur càlcic, ni en general, 
productes en la composició dels quals intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin 
ocasionar o afavorir la corrosió de les armadures.  
 
En el cas que s'utilitzi clorur càlcic com additiu accelerador d'adormiment o enduriment de formigons en massa, la 
seva proporció no haurà de ser superior al dos per cent (2%) del pes de ciment. Es podrà subministrar en forma 
d'escates o granulat. Haurà de complir les següents especificacions:  
 

 La composició química, expressada en tant per cent (%) en pes, del producte en forma granulada serà: 
 

o Clorur càlcic: ≥ 94,0. 
o Total de clorurs alcalins: ≤ 5,0.  
o Impureses, incloent clorur magnèsic i aigua: ≤ 1,0. 

  

 La composició química, expressada en tant per cent (%) en pes, del producte en forma d'escates serà:  
 

o Clorur càlcic: ≥ 77,0. 
o Total de clorurs alcalins: ≤ 2,0. 
o Impureses: ≤ 0,5. 
o Magnesi, expressat en clorur magnèsic: ≤ 2,0.  
o Aigua: ≤ 10,5.  
 

A més, la corba granulomètrica del clorur càlcic estarà compresa dintre dels fusos indicats en la Taula 281.1 
d'aquest Article. 
 
 

Taula 281.1 
 

Sedassos i tamisos UNE 
Contingut ponderal acumulat en percentatge 

En escates Granulat 

8 100 100 

4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 

 
 
281.5. Condicions del subministrament  

 
 

281.5.1. Certificació  

 
Les partides d'additiu per a morters i formigons hauran de posseir un certificat de conformitat o distintiu reconegut 
d'acord amb allò establert a l’apartat 85. 3 i l'apartat 1.2.4 de l’Annex 21 de la “Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.  
 
Mentre no existeixin productes certificats, les partides d'additius aniran acompanyades de la seva corresponent 
documentació, les instruccions d'ús i un certificat, realitzat per un laboratori acreditat, on figurin, expressament, 
les següents dades:  
 

 Residu sec a cent cinc més o menys tres graus Celsius (105 ºC ± 3 ºC), d'additius líquids, segons la UNE-
EN 480-8.  

 Pèrdua de massa a cent cinc més o menys tres graus Celsius (105 ºC ± 3 ºC), dels additius, segons la 
UNE 83206.  

 Pèrdua per calcinació a mil cinquanta més o menys vint-i-cinc graus Celsius (1050 ºC ± 25 ºC), segons la 
UNE 83207 .  

 Residu insoluble en aigua destil·lada, segons la UNE 83208.  

 Contingut d'aigua no combinada, segons la UNE 83209.  

 Contingut de halogenurs totals, segons la UNE 83210. 

 Contingut de compostos de sofre, segons la UNE 83211. 

 Contingut de reductors (poder reductor), segons la UNE 83212 .  

 Pes específic dels additius líquids, segons la UNE 83225. 

 Densitat aparent dels additius sòlids, segons la UNE 83226.  

 Valor del pH, segons la UNE 83227.  

 Espectre infraroig, segons la UNE-EN 480-6.  
 
A més, els additius aniran acompanyats pel certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física 
d'acord amb els apartats 29.2 i 85.3 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la 
substitueixi.  
 

 

281.5.2. Envasat i etiquetatge  

 
El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap tipus d'alteració. Els envasos duran una 
etiqueta conforme amb les indicacions recollides a la UNE-EN 934-2.  
 
En cas que el subministrament es realitzi a granel, l'albarà haurà de contenir la informació especificada per a les 
etiquetes en l'apartat anterior.  
 
 
281.6. Especificacions de la unitat acabada 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les especificacions inherents a cada unitat acabada, fent 
referència a les característiques que seran exigibles, per al seu compliment, en els additius emprats. Es compliran 
els requisits continguts a la UNE-EN 934-2. En qualsevol cas, la Direcció d’Obra assegurarà que es compleixin 
els requisits continguts a l’esmentada norma i que no es produeixin incompatibilitats amb les prescripcions 
establertes pel fabricant. 
 
En particular, per als additius inclusors d'aire, es complirà:  
 

 El percentatge d’exsudació d'aigua del formigó airejat no excedirà del seixanta-cinc per cent (65%) de la 
exsudació que produeix el mateix formigó sense airejar.  

 El formigó airejat presentarà una resistència característica superior al vuitanta per cent (80%) de la que 
presentaria el mateix formigó sense airejar.  
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281.7. Recepció 

 
La Direcció d’Obra sol·licitarà l'expedient, la presentació del qual s'exigirà al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, on figurin les característiques i valors obtinguts als additius a utilitzar, d'acord amb l'indicat a l'apartat 
281.5 del present Article, o bé, el document acreditatiu de la seva certificació. 
 
Per a efectuar el control de recepció dels additius, es portaran a terme les comprovacions següents, amb 
referència als valors abans esmentats (magnituds amb subíndex del fabricant): 
 

 Característiques organolèptiques. Es comprovaran les característiques de l'additiu donades pel fabricant 
(per exemple: color, aspecte, etc.).  

 Residu sec (RS). El valor, expressat en tant per cent (%) en pes, haurà de complir: 
 
RSfabricant – 2 ≤ RS ≤ RSfabricant + 2 
 

 Residu insoluble en aigua destil·lada (RI). El valor, expressat en tant per cent (%) en pes, haurà de 
complir:  
 
RIfabricant – 3 ≤ RI ≤ RIfabricant + 3 
 

 Pes específic dels additius líquids (PE). El valor, expressat en grams per centímetre cúbic (g/cm3), haurà 
de complir:  
 
0,98 · PEfabricant ≤ PE ≤ 1,02 · PEfabricant 

 

 Densitat aparent dels additius sòlids (DA). El valor, expressat en grams per centímetre cúbic (g/cm3), 
haurà de complir:  
 
0,98 · DAfabricant ≤ DA ≤ 1,02 · DAfabricant 

 

 Valor del pH. Haurà de complir: 
 
pHfabricant – 1 ≤ pH ≤ pHfabricant + 1 
 

 Contingut d’halogenurs [X(I)]. El valor, expressat en grams per litre (g/l) o en percentatge (%) en pes, 
segons es tracti d'additius líquids o d'additius sòlids, haurà de complir: 
 
0,95 · X(l)fabricant ≤ X(l) ≤ 1,05 · X(l)fabricant 

 
Es podran considerar additius exempts d’halogenurs, aquells el contingut dels quals en la massa del 
morter o formigó no sigui superior a un gram per litre (1 g/l) en el cas d'additius líquids, i al tres per mil en 
pes (3 per 1000), en el cas d'additius sòlids. 

 Espectre infraroig. Haurà de respondre qualitativament al proporcionat pel fabricant.  
 
En el cas d'un additiu reductor d'aigua/plastificant o reductor d'aigua d'alta activitat/superfluïdificant, es controlaran 
les característiques següents:  
 

 Característiques organolèptiques.  

 Pes específic dels additius líquids. 

 Densitat aparent dels additius sòlids. 

 Valor del pH.  
 

Per a realitzar el control de dosificacions i comportament dels additius, es tindran en compte les prescripcions de 
l'apartat 71.3.2 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. A més la 
Direcció d’Obra podrà exigir la realització d'aquells assajos de verificació que consideri convenients.  
 
 
281.8. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament d'aquests materials es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part.  
 
 
281.9. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
A l'efecte del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, se seguirà allò disposat a la “Instrucció 
de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.  
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 83206. Additius per a formigons, morters i pastes. Determinació de la pèrdua de massa, a 105 ± 3 
°C, dels additius sòlids.  

 UNE 83207. Additius per a formigons, morters i pastes. Determinació de la pèrdua per calcinació a 1050 ± 
25 °C .  

 UNE 83208. Additius per a formigons, morters i pastes. Determinació del residu insoluble en aigua 
destil·lada.  

 UNE 83209. Additius per a formigons, morters i pastes. Determinació del contingut d'aigua no combinada.  

 UNE 83210. Additius per a formigons, morters i pastes. Determinació del contingut de halogenurs totals.  

 UNE 83211. Additius per a formigons, morters i pastes. Determinació del contingut de compostos de 
sofre.  

 UNE 83212. Additius per a formigons, morters i pastes. Determinació del contingut de reductors (poder 
reductor). 

 UNE 83225. Additius per a formigons, morters i pastes. Determinació del pes específic dels additius 
líquids.  

 UNE 83226. Additius per a formigons, morters i pastes. Determinació de la densitat aparent dels additius 
sòlids.  

 UNE 83227. Additius per a formigons, morters i pastes. Determinació del pH.  

 UNE-EN 480-2. Additius per a formigons, morters i pastes. Mètodes d'assaig. Part 2: Determinació del 
temps d’enduriment. 

 UNE-EN 480-6. Additius per a formigons, morters i pastes. Mètodes d'assaig. Part 6: Anàlisi infrarroja. 

 UNE-EN 480-8. Additius per a formigons, morters i pastes. Mètodes d'assaig. Part 8: Determinació del 
residu sec convencional. 

 UNE-EN 934. Additius per a formigons, morters i pastes. Etiquetatge.  

 UNE-EN 934-2. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per formigons. Definicions, 
requisits, conformitat, marcat i etiquetat. 

 UNE-EN 12350. Assajos de formigó. Determinació del contingut d’aire del formigó fresc. Mètodes de 
pressió. 
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Article 283. Addicions emprades en formigons 
 
 
 

283.1. Definició 

 
Es denominen addicions aquells materials inorgànics putzolànics o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, 
poden ser afegits al formigó amb la finalitat de millorar alguna de les seves propietats o conferir-li propietats 
especials.  
 
Només es podran utilitzar com addicions al formigó, en el moment de la seva fabricació, el fum de sílice i les 
cendres volants, estant aquestes últimes prohibides en el cas del formigó pretesat. 
 
 
283.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

283.2.1. Fum de sílice  

 
El fum de sílice, també denominat micro-sílice, és un subproducte que s'origina en la reducció de quars d'elevada 
puresa amb carbó, en forns elèctrics d'arc, per a la producció de silici i aliatges de ferrosilici. 
 
S'utilitza fonamentalment en la fabricació de formigons d'alta resistència i és l'única addició que es permet utilitzar 
en la fabricació de formigó pretesat.  

 

 

283.2.2. Cendres volants 

 
Les cendres volants constitueixen un producte sòlid i en estat de fina divisió, procedent de la combustió de carbó 
polvoritzat als forns de centrals termoelèctriques, que és arrossegat pels gasos de procés i recuperat dels 
mateixos en els filtres.  
 
No s'aplicarà el terme cendres volants als productes separats o condensats de fluxos de gasos procedents 
d'altres processos industrials.  
 
 
283.3. Condicions del subministrament 

 
Les especificacions que ha de complir el fum de sílice, respecte a les seves característiques físiques i químiques, 
són les contingudes a la UNE 83460, així com a l'apartat 30.2 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi.  
 
Pel que es refereix a les cendres volants, les especificacions que han de complir són les recollides a la UNE-EN 
450, així com a l'apartat 30.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la 
substitueixi.  
 

El subministrador identificarà l'addició i garantirà documentalment el compliment de les característiques 
esmentades als paràgrafs anteriors. Els assajos corresponents hauran d'haver estat efectuats per un laboratori 
oficialment acreditat.  
 
D'acord amb l'Article 30 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, 
per a les cendres volants o el fum de sílice subministrats a granel s'empraran equips similars als utilitzats per al 
ciment.  
 
 
283.4. Emmagatzematge 

 
Seran d'aplicació les prescripcions recollides a l'apartat 71.3.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” 
o normativa vigent que la substitueixi.  
 
 
283.5. Condicions d’utilització 

 
Les addicions esmentades només es podran utilitzar en formigons fabricats amb ciment tipus CEM I, amb les 
limitacions indicades a l'Article 30 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la 
substitueixi.  
 
No podrà incorporar-se als formigons cap tipus d'addició, sense l'autorització prèvia i expressa de la Direcció 
d’Obra, qui exigirà la presentació d'assajos previs favorables. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà les condicions d'utilització de les cendres volants i el fum de 
sílice. Es tindran en compte les recomanacions contingudes a aquests efectes a les UNE 83414 i UNE 83460. En 
qualsevol cas, la Direcció d’Obra assegurarà que es compleixin els requisits continguts a l’esmentada norma i que 
no es produeixin incompatibilitats amb les prescripcions establertes pel fabricant. 
 
D'acord amb l'apartat 71.3.2.5 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la 
substitueixi, les addicions es dosificaran en pes, emprant bàscules i escales diferents de les utilitzades per als 
àrids. La tolerància en pes serà del tres per cent (3%) en més o en menys.  
 
 

283.6. Recepció 

 
En ser tant les cendres volants com el fum de sílice subproductes de la indústria, no es té la garantia de la seva 
regularitat, pel que cal que la central de formigonat porti a terme el control de recepció dels diferents 
subministraments amb la finalitat de comprovar que les possibles variacions de la seva composició no afecten el 
formigó fabricat amb les mateixes.  
 
No es podran utilitzar subministraments d'addicions que no arribin acompanyats d'un certificat de garantia del 
subministrador, signat per una persona física, segons l'indicat en l'apartat 283.3 d'aquest Article.  
 
Es realitzaran les comprovacions sobre les addicions que s'especifiquen a l'apartat 85.4 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, i amb la freqüència indicada en aquest 
mateix apartat, tret que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indiqui una altra cosa.  
 
Tots els assajos, i especialment la determinació de l'índex d'activitat, es realitzaran emprant els mateixos ciments 
que s'utilitzin a l'obra.  
 
S'extremaran les precaucions i controls quan s'emprin cendres amb un contingut d'òxid de calci (CaO) superior al 
deu per cent (10%), pels possibles problemes d'expansió que poden donar origen.  
 
 
283.7. Amidaments i abonament 
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L’amidament i abonament d'aquest material es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
 
283.8. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
A l'efecte del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, s'estarà al disposat a la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.  
 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 83414. Addicions al formigó. Cendra volant. Recomanacions generals per a l'addició de cendres 
volants als formigons fabricats amb ciment tipus L.  

 UNE 83460. Addicions al formigó. Fum de sílice. Recomanacions generals per a la utilització del fum de 
sílice.  

 UNE-EN 450 Cendres volants com addició al formigó. Definicions, especificacions i control de qualitat. 
 
 
 
 

Article 284. Colorants emprats en formigons 
 
 
 

284.1. Definició 

 
Es defineixen com colorants a emprar en formigons, les substàncies que s'incorporen a la seva massa per a 
donar-li color.  
 
 
284.2. Condicions generals 

 
L'acceptació d'un producte colorant, així com la seva utilització, serà decidida per la Direcció d’Obra, a la vista 
dels resultats dels assajos previs la realització dels quals ordeni.  
 
El producte colorant, per a poder ser emprat, haurà de complir les condicions següents:  
 

 Proporcionar al formigó una coloració uniforme.  

 Ser insoluble en aigua.  

 Ser estable davant dels agents atmosfèrics.  

 Ser estable davant la calç i els àlcalis del ciment.  

 No alterar apreciablement el procés d’adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum ni les resistències 
mecàniques del formigó amb ell fabricat.  

 
 
284.3. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
 
 

 

Article 285. Productes filmògens de curat 
 
 
 

285.1. Definició 

 
Es denominen productes filmògens de curat aquells que, aplicats sobre la superfície del formigó fresc, formen una 
membrana contínua que redueix la pèrdua d'humitat durant el període de primer enduriment, reduint al mateix 
temps l'elevació de temperatura del formigó exposat als raigs solars, a causa de la pigmentació clara de la 
membrana. Els productes inclosos en aquesta definició es poden emprar com a mitjà de curat del formigó fresc, 
així com amb posterioritat al desencofrat o a un curat humit inicial. 
 
S'exclouen d'aquest Article productes alternatius, com emulsions, olis, etc., que puguin alterar les característiques 
superficials del formigó. Tampoc es contemplen els productes laminars com teles plàstiques, paper impermeable, 
etc. 
 
 
285.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Els productes filmògens de curat seran compostos líquids, similars a pintura, integrats per una base i un 
dissolvent volàtil, que en cap cas produiran efectes nocius sobre el formigó.  
 
En general, la base, o porció no volàtil, constarà d'un pigment clar, preferentment blanc, finament dividit, i un 
vehicle, que estarà compost de ceres naturals o sintètiques, o bé de resines.  
 
El contingut en fracció no volàtil, que no serà un material tòxic ni inflamable, es determinarà, d'acord amb la UNE-
EN ISO 3251.  
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà fixar les característiques del producte filmogen de curat que 
es vagi a emprar. En cas que s’utilitzi més d'un producte, haurà de quedar clarament definit l'assignació de 
cadascun d'ells a les corresponents unitats d'obra de la qual formin part. En qualsevol cas, la Direcció d’Obra 
assegurarà que es compleixin els requisits continguts a l’esmentada norma i que no es produeixin 
incompatibilitats amb les prescripcions establertes pel fabricant. 
 
No s'utilitzarà cap classe de producte filmogen de curat, sense l'aprovació prèvia i expressa de la Direcció d’Obra.  
 
 
285.3. Equips 

 
La maquinària i equips utilitzats per la distribució superficial del producte filmogen de curat asseguraran una 
distribució contínua i uniforme de la pel·lícula aplicada, així com l'absència de zones deficitàries en protecció.  
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà, si s’escau, els equips a emprar en la distribució superficial 
del producte filmogen de curat.  
 
Abans de procedir a l'aplicació en obra del producte filmogen de curat, la Direcció d’Obra exigirà que es realitzin 
proves sobre plaques metàl·liques o de vidre, disposades aleatòriament, per a comprovar la uniformitat de 
distribució assolida amb l'equip.  
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285.4. Execució  

 
 

285.4.1. Aplicació 

 
El producte filmogen de curat serà d'una consistència tal que es pugui aplicar fàcilment polvoritzat, durant 
l’adormiment i primer període d'enduriment, en una capa uniforme, a una temperatura de quatre graus Celsius 
(4°C) o superior. En aplicar el producte sobre el formigó, segons la dosificació especificada, serà possible 
apreciar visualment la uniformitat del seu repartiment.  
 
El producte haurà d'adherir-se al formigó fresc i també al formigó endurit humit, formant una pel·lícula contínua, 
sense experimentar deteriorament durant la seva aplicació. El líquid filmogen pigmentat no haurà de reaccionar 
perjudicialment amb el formigó, particularment amb els ions de calci.  
 
La Direcció d’Obra, depenent del tipus de producte filmogen a emprar, podrà exigir la realització d'un tram 
d'assaig, per a definir posteriorment la forma més adequada d'aplicació.  
 
En zones on s'adverteixi visualment un recobriment deficient, es farà una aplicació de repàs, abans que transcorri 
una hora (1 h) des de l'aplicació inicial.  
 
 

285.4.2. Assecat 

 
Després de dotze hores (12 h) de ser aplicat, el producte no romandrà viscós, ni s'adherirà al calçat deixant 
petjada quan es camini sobre ell, ni tampoc proporcionarà una superfície lliscant al formigó.  
 
La velocitat d'assecat al tacte, es determinarà pel següent mètode:  
 

 S'aplicarà el producte sobre una placa impermeable, en la dosi prescrita, i s'exposarà a un corrent d'aire a 
vint-i-tres graus Celsius més o menys un (23°C ± 1°C) de temperatura, cinquanta-cinc per cent més o  
menys cinc per cent (55% ± 5%) d'humitat relativa, i tres metres per segon (3 m/s) de velocitat 
aproximada actuant segons la direcció paral·lela a la placa.  

 S'assajarà la pel·lícula formada exercint una pressió moderada amb un dit. La pel·lícula es considerarà 
seca quan no subsisteixi l'estat inicial tou i viscós, i la pel·lícula es mantingui ferma.  

 
El producte, assajat per aquest mètode, apareixerà sec al tacte en menys de quatre hores (4 h).  
 
Una vegada seca, la pel·lícula formada haurà de ser contínua, flexible i sense trencaments o llacunes visibles, i 
haurà de romandre intacta almenys set dies (7 d) després de la seva aplicació. Transcorregut aquest termini, la 
membrana haurà de poder disgregar-se gradualment fins a desaparèixer, sota la influència dels agents 
atmosfèrics o de l'ús. 
 
 

285.4.3. Dotació 

 
El producte filmogen s'aplicarà en les proporcions indicades pel fabricant. En cas que no existissin indicacions 
referent a això, aquesta dotació no serà inferior a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m2), 
excepte justificació en contrari. 
 
 
285.5. Condicions de subministrament 

 
 

285.5.1. Certificació 

 

Les partides de filmògens hauran de posseir un certificat o distintiu reconegut d'acord amb l'apartat 4.1 de la 
“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.  
 
Mentre no existeixin productes certificats, les partides de filmògens aniran acompanyades de la seva 
corresponent documentació; el certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física; i un certificat, 
realitzat per un laboratori acreditat, on figurin expressament les següents dades, determinades segons les 
Normes UNE o, en defecte d'això, les indicades per a cada cas:  
 

 Densitat relativa a vint graus Celsius (20 °C), segons la UNE 48014-2, a falta d’una Norma UNE 
específica per a aquests productes. 

 

 Viscositat a cinc graus Celsius (5°C) i a vint-i-cinc graus Celsius (25°C), segons la UNE 48076, a falta 
d’una Norma UNE específica per a aquests productes.  

 pH, amb tolerància de més o menys dues dècimes (± 0,2), segons la INTA 160.433B a falta d’una Norma 
UNE específica per a aquests productes.  

 Solubilitat en aigua, segons la UNE 48170, a falta d’una Norma UNE específica per a aquests productes.  

 Fracció no-volàtil en percentatge (%), segons la UNE-EN ISO 3251, a falta d’una Norma UNE específica 
per a aquests productes.  

 Velocitat mínima d'assecat al tacte, en minuts, segons la UNE 48301, a falta d’una Norma UNE específica 
per a aquests productes.  

 Poder reflectant en percentatge (%), segons la UNE 48060, a falta d’una Norma UNE específica per a 
aquests productes. 

 Coeficient d'eficàcia en percentatge (%), segons la MELC 12.135, a falta d’una Norma UNE específica per 
a aquests productes.  

 Període d'eficàcia en dies, segons la MELC 12.135, a falta d’una Norma UNE específica per a aquests 
productes.  

 Toxicitat.  

 Dotació òptima en grams per metre quadrat (g/m2), segons la UNE-EN ISO 2808, a falta d’una Norma 
UNE específica per a aquests productes.  

 
 

285.5.2. Instruccions d’ús 

 
Les partides de filmògens aniran acompanyades de les seves instruccions d'ús, en les quals entre altres coses 
figuraran els temps d'espera recomanats en funció de les condicions atmosfèriques. 
 
 

285.5.3. Envasat 

 
El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap tipus d'alteració i haurà de rebutjar-se si, en 
el moment d'obrir el recipient que ho conté, presenta crostes o sedimentacions importants.  
 
L'envàs durà una etiqueta identificativa conforme amb les indicacions recollides a la UNE-EN  934. 
 
 

285.5.4. Capacitat d’emmagatzematge 

 
El producte filmogen de curat podrà ser emmagatzemat, sense deterioració, durant sis (6) mesos com a mínim. El 
producte no haurà de sedimentar ni formar crostes en el recipient, i serà capaç d'adquirir una consistència 
uniforme després de ser batut moderadament o agitat amb aire comprimit. El producte, a falta d’una Norma UNE 
específica, complirà les prescripcions sobre conservació i estabilitat en l'envàs recollides a la UNE 48083.  
 
 

285.5.5. Període d’eficàcia 
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A l'efecte del present Plec es considerarà període d'eficàcia aquell durant el qual el coeficient d'eficàcia, 
determinat segons s'indica en l'apartat 285.5.1, es manté per sobre del seixanta per cent (60%).  
 
El període d'eficàcia, així determinat, serà igual o superior al període de curat. Al mateix temps, el període de 
curat estarà fixat pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, de no ser així, es determinarà d'acord amb 
l'apartat 71.6 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
285.6. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

285.6.1. Capacitat de retenció d’humitat 

 
La retenció d'humitat del producte filmogen es valorarà mitjançant l'obtenció dels següents paràmetres:  
 

 Índex de protecció: És la quantitat d'aigua, en kilograms per metre quadrat (kg/m2), que el producte aplicat 
ha evitat que perdi el formigó, en un determinat temps.  

 Coeficient d'eficàcia: És el valor anterior expressat en tant per cent (%), respecte a les pèrdues d'aigua 
del formigó sense tractar amb el producte.  

 
Els paràmetres anteriors es determinaran mitjançant assajos segons la MELC 12.135, a falta d’una Norma UNE 
específica per a aquest producte, a setanta-dues hores (72 h).  
 
L'índex de protecció haurà de ser superior a dos kilograms per metre quadrat (2 kg/m2) i el coeficient d'eficàcia 
superior al vuitanta per cent (80 per 100).  
 
Per a contrast dels assajos, la Direcció d’Obra podrà exigir, quan ho consideri necessari, la realització de contra-
assajos de retenció d'humitat per infrarojos, segons la MELC 12.134, a falta d’una Norma UNE específica per a 
aquest producte, a vint-i-quatre hores (24 h). 
 
 

285.6.2. Capacitat reflectant 

 
El producte filmogen, assajat segons la UNE 135200-2, a falta d’una Norma UNE específica per al producte, 
tindrà un poder reflectant de la llum natural no inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi.  
 
 
285.7. Recepció 

 
Per a efectuar la recepció del producte, les partides de filmògens hauran d'anar acompanyades de la 
documentació indicada a l'apartat 285.5 complint-se les condicions en ell recollides.  
 
Si s’estimés necessària alguna característica addicional, aquesta es fixarà al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars.  
 
En qualsevol cas, la Direcció d’Obra podrà exigir informació, contra-assajos o assajos suplementaris relatius a les 
propietats del producte i al seu comportament després de l'aplicació.  
 
Per a efectuar la recepció de la unitat, serà necessari verificar satisfactòriament els requisits recollits als apartats 
285.4 i 285.6. 
 
 
285.8. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 

 
 
285.9. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
A l'efecte del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, se seguirà allò establert a la “Instrucció 
de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.  
 
 
 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 48014-2. Assajos de materials emprats en la fabricació de pintures i vernissos. Determinació del pes 
específic dels líquids.Contingut en fenols dels benzols i benzines.  

 UNE 48060. Reflectància direccional (llum dia) 45 graus/0 graus.  

 UNE 48076. Pintures i vernissos. Mesura de la viscositat aparent o consistència. Mètode Krebs-Storner.  

 UNE 48083. Pintures i vernissos. Conservació i estabilitat en l'envàs.  

 UNE 48170. Aigua, sense combinar, continguda a les pintures.  

 UNE 48301. Pintures i vernissos. Temps d'assecat al tacte i total.  

 UNE 135200-2. Equipament per a la senyalització viària. Senyalització horitzontal. 

 UNE-EN 934. Additius per a formigons, morters i pastes. Etiquetatge.  

 UNE-EN ISO 2808. Gruix de pel·lícula.  

 UNE-EN ISO 3251. Pintures, vernissos i plàstics. Determinació del contingut en matèria no volàtil. 

 INTA 160.433B. Índex d'acidesa de revestiments orgànics.  

 MELC 12.134. Mètode d'assaig per a la determinació de l'eficàcia en la retenció d'humitat, per als 
productes per a curat del formigó, mitjançant radiació infraroja.  

 MELC 12.135. Mètode d'assaig per a la determinació de l'eficàcia en la retenció d'humitat, per als 
productes per a curat del formigó, mitjançant càmera climàtica. 

 
 
 
 

Article 286. Fusta 
 
 
 

286.1. Condicions generals 

 
La fusta per a estrebats, apuntalaments, cintres, bastides, encofrats, altres mitjans auxiliars i fusteria d'armar, 
haurà de complir les condicions següents:  
 

 Procedir de troncs sans apuntalats en saó.  

 Haver estat dessecada a l’aire, protegida del sol i de la pluja, durant no menys de dos (2) anys.  

 No presentar signe algun de putrefacció, forats, corcs o atac de fongs.  

 Estar exempta d'esquerdes, ressalts i berrugues, taques, o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva 
solidesa i resistència. En particular, contindrà el menor nombre possible de nusos, els quals, en tot cas, 
tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió de la peça. Tenir les seves fibres 
rectes i no revirades o entrellaçades; i paral·leles a la major dimensió de la peça. Presentar anells anuals 
d'aproximada regularitat, sense excentricitat de cor ni entre-escorça.  

 Donar un so clar per percussió. 
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286.2. Forma i dimensions 

 
La forma i dimensions de la fusta seran, en cada cas, les adequades per a garantir la seva resistència i cobrir el 
possible risc d'accidents.  
 
La fusta de construcció escairada serà fusta de serra, d'arestes vives i plenes.  
 
 
286.3. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
 
 

Article 287. Poliestirè expandit per a ús en estructures 
 
 
 

287.1. Definició i condicions generals 

 
El poliestirè expandit és un material plàstic, cel·lular i suficientment rígid, fabricat a partir de l’emmotllat de petits 
elements esfèrics pre-expandits de poliestirè expansible, o un dels seus co-polímers, l'estructura cel·lular dels 
quals sigui tancada i farcida d'aire. 
 
Aquest material, tant en forma mecanitzada com emmotllada, s'utilitza per a la realització de juntes i com element 
d’alleugeriment en estructures.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 
287.2. Condicions de subministrament 

 
Per a juntes d'estructures, el poliestirè expandit s'emprarà en planxes, mentre que, per a alleujaments, s'emprarà 
en blocs.  
 
Cada embalatge de producte haurà d'anar acompanyat d'una etiqueta o albarà en el qual figurin, almenys les 
dades següents: 
 

 Nom comercial, subministrador o fabricant.  

 Tipus de poliestirè expandit, segons la UNE-EN ISO 13163. 

 Mesures nominals: longitud, amplada i gruix.  

 Classificació segons la seva reacció al foc, d'acord amb la UNE 23727.  

 Valor mínim de la resistència tèrmica, quan escaigui.  
 
A més, el producte anirà acompanyat per un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física.  
 
 
287.3. Manipulació i emmagatzematge 

 

La maquinària i equips utilitzats en la manipulació dels elements de poliestirè expandit, garantiran la integritat del 
producte.  
 
Els elements de poliestirè expandit no hauran de deformar-se ni trencar-se per la manipulació ordinària a la 
intempèrie, ni tornar-se trencadissos en temps fred, rebutjant-se aquells que apareguin deteriorats.  
 
Les condicions d'emmagatzematge no han de comprometre, ni les possibilitats de posada en obra, ni les seves 
característiques d'utilització. Els blocs o planxes de poliestirè expandit s'abassegaran en condicions adequades 
havent d'estar protegits contra l'acció del vent, del sol, de la pluja i del foc.  
 
 

287.4. Dimensions i toleràncies 

 
Les dimensions dels elements de poliestirè expandit s'ajustaran a les que figurin als plànols del Projecte, 
admetent-se les toleràncies següents: ± 2 mm en gruix, ± 3 mm en alçada i ± 6 mm en longitud.  
 
 
287.5. Recepció  

 
No es podran utilitzar subministraments de poliestirè expandit que no arribin acompanyats d'un certificat de 
garantia del fabricant, signat per una persona física, segons allò indicat a l'apartat 287.2 d'aquest Article.  
 
No es procedirà a la recepció del subministrament fins que es comprovi el compliment de les toleràncies exigides 
a l'apartat 287.4 del present Article, així com el resultat favorable dels assajos de control. 
 
 
287.6. Amidament i abonament  

 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
 
287.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l’àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d’una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 23727. Assajos de reacció al foc dels materials de construcció. Classificació dels materials utilitzats 
en la construcció.  

 UNE-EN ISO 13163. Materials aïllants tèrmics utilitzats en l'edificació. Productes de poliestirè expandit 
(EPS). Especificacions. 
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Article 288. Clorur sòdic 
 
 
 

288.1. Definició 

 
Es defineix, com clorur sòdic, el producte comercial que satisfà les condicions que s'assenyalen al present Article.  
 
 
288.2. Composició química  

 
El producte tindrà la següent composició química:  
 
Clorur sòdic, mínim: 97%.  
 
 
288.3. Composició granulomètrica  

 
La corba granulomètrica del clorur sòdic estarà compresa dintre dels límits que figuren a la Taula 288.1.  

 
 

Taula 288.1 
 

Sedassos i tamisos UNE Percentatge acumulat de material que passa 

6,3 80-100 

2,5 5-50 

0,63 0-10 

 
 
288.4. Envasat  

 
El producte serà expedit en envasos adequats perquè no experimenti alteració.  
 
 
288.5. Amidament i abonament  

 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
 
 

Article 290. Geotèxtils 
 
 
 

290.1. Definició  

 
Geotèxtil 
 
Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural) que pot ser no teixit, tricotat o teixit, i que s'empra en 
enginyeria civil en contacte, tant amb sòls com amb altres materials per a aplicacions geotècniques.  
 

 
Geotèxtil no teixit  
 
Geotèxtil en forma de làmina plana, amb fibres, filaments o altres elements orientats regularment o aleatòria, units 
químicament, mecànicament o per mitjà de calor, o combinació d'ells. Poden ser de fibra tallada o de filament 
continu. Depenent de la tècnica emprada a la unió dels seus filaments, poden ser:  
 

 Lligats mecànicament.  

 Lligats tèrmicament o termosoldats.  

 Lligats químicament.  
 
Geotèxtils no teixits, lligats mecànicament 
 
La unió és mecànica, i en ella un gran nombre d'agulles proveïdes d'espigues travessen l'estructura en un 
moviment altern ràpid.  
 
 
Geotèxtils no teixits, lligats tèrmicament 
 
La unió entre els filaments s'aconsegueix per calandratge (acció conjugada de calor i pressió).  
 
 
Geotèxtils no teixits, lligats químicament 
 
La unió entre els seus filaments s'aconsegueix mitjançant una resina. 
 
 
Geotèxtil tricotat  
 
Geotèxtil fabricat per l'entrellaçat de fils, fibres, filaments o altres elements.  
 
 
Geotèxtil teixit  
 
Geotèxtil fabricat a l'entrellaçar, generalment en angle recte, dos o més conjunts de fils, fibres, filaments, cintes o 
altres elements.  
 
 
Direcció de fabricació (direcció de la màquina)  
 
Direcció paral·lela a la de fabricació d'un geotèxtil. (Per exemple, per a geotèxtils teixits és la direcció de l'ordit). 
 
 
Direcció perpendicular a la de fabricació  
 
La direcció, en el plànol del geotèxtil perpendicular a la direcció de fabricació. (Per exemple en geotèxtils teixits, 
és la direcció de la trama).  
 
 
En el que no quedi aquí exposat, relatiu a vocabulari i definicions, se seguirà allò indicat a la UNE-EN ISO 10318.  
 
 
290.2. Característiques generals  

 
 

290.2.1. Naturalesa del geotèxtil  
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290.2.1.1. Massa per unitat de superfície 

 
La massa per unitat de superfície es relaciona amb la uniformitat del geotèxtil i indirectament amb la resta de les 
característiques del mateix. La massa per unitat de superfície es mesurarà segons la UNE EN-ISO 9864.  
 
 

290.2.1.2. Gruix 
 
El gruix del geotèxtil està condicionat per la pressió aplicada sobre ell. El gruix dels geotèxtils es mesurarà segons 
la UNE-EN ISO 9863-1. 
 
 

290.2.1.3. Durabilitat 
 
La durabilitat és la propietat per la qual el geotèxtil manté les seves característiques amb el pas del temps i 
s’haurà d'avaluar en el cas d'usar el geotèxtil en un ambient que es pugui considerar agressiu físicament, química 
o bacteriològica.  
 
La durabilitat dels geotèxtils s'avalua com la reducció amidada en tant per cent dels valors de les propietats 
inicials, una vegada que el geotèxtil ha estat sotmès, d'acord amb la UNE-EN 12226, a l'acció dels agents físics, 
químics i bacteriològics als quals previsiblement haurà d’estar sotmès.  
 
Excepte indicació en contra del Projecte, les Normes d'aplicació seran: UNE-EN 12224 per a la resistència a la 
intempèrie; UNE-EN 14030 per a la resistència a la degradació química en ambients agressius; UNE-EN 12225 
per a la resistència a agents biològics; UNE-EN 12447 per a la resistència a la hidròlisi i UNE-EN ISO 13438 per a 
la resistència a l'oxidació, mentre que aquesta norma provisional i experimental no sigui substituïda per la 
corresponent Norma UNE-EN. 
 

 

290.2.2. Propietats mecàniques  

 
 

290.2.2.1. Resistència a la tracció 
 
La resistència a la tracció (càrrega màxima) i l'allargament (en el punt de càrrega màxima) dels geotèxtils, 
s'avaluaran mitjançant l'assaig de la UNE-EN ISO 10319.  
 
 

290.2.2.2. Resistència al punxonament estàtic 
 
Aquest paràmetre mesura la resistència d'un geotèxtil sota una càrrega estàtica, mitjançant un assaig tipus CBR 
que es realitzarà segons la UNE-EN ISO 12236. 
 
 

290.2.2.3. Resistència a la perforació dinàmica 
 
Aquest paràmetre mesura la resistència d'un geotèxtil a les càrregues dinàmiques, mitjançant un assaig per 
caiguda de con que es realitzarà segons la UNE-EN ISO 13433. 
 
 

290.2.2.4. Assaig de fluència 
 
Aquest paràmetre mesura la deformació d'un geotèxtil en aplicar una càrrega en tracció constant amb el temps i 
s'avaluarà segons la UNE-EN ISO 13431.  
 
 

290.2.3. Propietats hidràuliques   

 
Per a determinar les propietats hidràuliques s'avaluaran els següents paràmetres: 
 

 Permeabilitat normal al pla (permitivitat sense càrrega), segons la UNE-EN ISO 11058. 

 Permeabilitat al pla (transmissivitat), segons la UNE-EN ISO 12958.  

 Diàmetre eficaç de porus O90, segons la UNE-EN ISO 12956.  
 
 
290.3. Transport i emmagatzematge  

 
Els geotèxtils se subministraran, normalment, en bobines o rotllos. Aquests duran un embalatge opac per a evitar 
la deterioració per la llum solar, i aniran degudament identificats i etiquetats segons la UNE-EN ISO 10320. 
D'acord amb aquesta, cada rotllo o unitat vindrà marcat, almenys, amb:  
 

 Dades del fabricant i/o subministrador.  

 Nom del producte.  

 Tipus del producte.  

 Identificació del rotllo o unitat. 

 Massa bruta nominal del rotllo o unitat, en kilograms (kg). 

 Dimensions del rotllo o unitat desempaquetat. (Del material, no del paquet)  

 Massa per unitat de superfície, en grams per metre quadrat (g/m2), segons la UNE-EN ISO 9864. 

 Principal(s) tipus de polímer(s) emprat(s).  
 
El nom i el tipus del geotèxtil estaran estampats de manera visible i indeleble en el propi geotèxtil a intervals de 
cinc metres (5 m), tal com indica la referida norma, perquè aquest pugui ser identificat una vegada eliminat 
l'embalatge opac. És recomanable que quedin igualment estampades la partida de producció i la identificació del 
rotllo o unitat. De cada rotllo o unitat s’haurà d'indicar també la data de fabricació.  
 
En el transport, càrrega i descàrrega es comprovarà que no es produeixin danys mecànics a les capes exteriors 
dels rotllos (punxades, talls, etc.).  
 
L'emmagatzematge en obra es realitzarà en llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants i punxants. No 
s'emmagatzemarà cap rotllo o fracció que hagi resultat danyat o no estigui adequadament identificat per resultar 
una fracció massa curta o s’hagi deteriorat el marcatge original.  
 
Per a emmagatzematge del material de durada major de quinze dies (15 d), es respectaran escrupolosament les 
indicacions del fabricant, especialment quant a la protecció enfront de l'acció directa dels raigs solars, mitjançant 
sostre o mitjançant tapat amb lones ancorades o subjectes.  
 
En el moment de la col·locació, la Direcció d’Obra ordenarà l'eliminació de les capes més exteriors dels rotllos, si 
aquestes mostren símptomes de deteriorament i, a la resta, podrà exigir els assajos necessaris per a assegurar la 
seva qualitat. No es col·locarà cap rotllo o fracció que, en el moment de la seva instal·lació, no resulti identificat 
pel seu marcatge original. Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
290.4. Recepció i control de qualitat  

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
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La garantia de qualitat dels geotèxtils emprats a l'obra serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista 
adjudicatari de les obres.  
 
El control de qualitat inclou tant les comprovacions a la recepció dels elements com la comprovació dels elements 
abassegats i de la unitat acabada o instal·lada.  
 
El Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el tipus de material a utilitzar, així com les característiques 
tècniques d’aquest material. En aquestes característiques tècniques hauran de figurar tant els valors nominals 
com les seves toleràncies.  
 
Els productes només podran ser aprovats si els valors exigits per aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals i pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte queden garantits per aquests valors 
nominals corregits per les seves toleràncies. Una vegada aprovats per la Direcció d’Obra, tots i cadascun dels 
valors nominals corregits per les seves toleràncies passaran a ser valors exigibles i el seu incompliment pot donar 
lloc al rebuig de lots o partides sense perjudici de les responsabilitats legals corresponents.  
 
La comunicació anterior haurà d'anar acompanyada, si s’escau, del certificat acreditatiu del compliment dels 
requisits reglamentaris i/o del document acreditatiu de l'homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat al 
que es fa referència a l'apartat 290.6 d'aquest Article.  
 
Al lliurament de cada subministrament s'aportarà un albarà amb documentació annexa, contenint, entre uns 
altres, les següents dades: nom i adreça de l'empresa subministradora, data de subministrament, identificació de 
la fàbrica que ha produït el material, identificació del vehicle que ho transporta, quantitat que se subministra i 
designació de la marca comercial, certificat acreditatiu del compliment dels requisits reglamentaris i/o document 
acreditatiu de l'homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat, si se’n disposés, de cada subministrament.  
 
Es comprovarà la marca o referència dels elements abassegats, a fi de verificar que es corresponen amb la 
classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons s'ha especificat en aquest apartat.  
 
Els criteris que es descriuen a continuació, per a realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran 
d'aplicació obligatòria en aquells elements als quals s'aporta el document acreditatiu de l'homologació de la 
marca, segell o distintiu de qualitat, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra, d'exigir 
la comprovació, en qualsevol moment, de les característiques exigibles del material i de la seva instal·lació.  
 
A fi de garantir la traçabilitat de les obres, abans d'iniciar la instal·lació dels materials, es comprovarà la seva 
qualitat, segons s'especifica en aquest Article, a partir d'una mostra representativa dels elements abassegats. La 
presa i preparació de mostres es realitzarà conforme a la UNE-EN ISO 9862. 
 
La Direcció d’Obra a més de disposar de la informació dels assajos anteriors podrà, sempre que ho consideri 
oportú, identificar i verificar la qualitat dels elements que es trobin abassegats.  
 
Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions especificades, als Articles 
que li siguin d'aplicació, tant d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals com del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars del Projecte, seran rebutjats. Podran presentar-se a una nova inspecció, exclusivament 
quan el subministrador, a través del Contractista, acrediti que tots els defectes han estat corregits. Les noves 
unitats, en qualsevol cas, seran sotmeses de nou als assajos de control.  
 
Les característiques tècniques que siguin exigibles al geotèxtil segons l'especificat en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals o en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte i en tot cas les 
relatives a massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864 ), resistència a tracció i allargament sota càrrega 
màxima (UNE-EN ISO 10319), i perforació dinàmica per caiguda de con (UNE-EN ISO 13433) i qualsevol altra 
que la Direcció d’Obra desitgi verificar, seran comprovades segons el procediment que es descriu a continuació.  
 
Es definirà un lot de material que s'acceptarà o rebutjarà en bloc. El lot correspondrà a elements d'una mateixa 
partida, marca, classe i ús, i mai estarà compost per més de trenta (30) rotllos ni per més de deu mil metres 
quadrats (10.000 m2) de material.  
 

Es triaran a l'atzar cinc (5) rotllos o unitats sobre els quals, escollides i preparades les mostres conforme a la 
UNE-EN ISO 9862, es faran els assajos que corresponguin a les característiques a comprovar. Perquè el lot sigui 
acceptat s'hauran de complir simultàniament les característiques següents:  
 

 El valor mig obtingut és millor que l’exigit.  

 Hi ha, com a màxim, una mostra amb valor pitjor que l’exigida i, en tot cas, la desviació no supera el cinc 
per cent (5%) del mateix.  

 
En el cas de no complir-se alguna, o les dues, d'aquestes condicions el lot complet serà rebutjat i retornat.  
 
La Direcció d’Obra podrà, en tot moment, exigir, pel procediment indicat, la comprovació de qualsevol de les 
característiques tècniques del producte que li van ser comunicades pel Contractista a l’inici de l'obra i acceptar o 
rebutjar, conseqüentment, els lots corresponents. S'entén, en aquest cas, que el valor exigit és aquell que 
correspon al valor nominal del producte corregit de la tolerància, segons les característiques que el Contractista 
va enviar per a la seva aprovació mitjançant la Direcció d’Obra.  
 
A la recepció del producte es comprovarà el pes brut de cada rotllo i es podrà rebutjar tot aquell que tingui un pes 
brut inferior al nominal del mateix. Es comprovarà així mateix, pel procediment de lots abans indicat, almenys, la 
massa per unitat de superfície segons la UNE-EN ISO 9864. 
 
El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un informe d'execució d'obra al qual hauran de figurar, 
almenys, els següents conceptes:  
 

 Data d'instal·lació.  

 Localització de l'obra.  

 Clau de l'obra.  

 Quantitat d'elements instal·lats, per tipus.  

 Data de fabricació dels elements instal·lats.  

 Ubicació dels elements instal·lats. 

 Observacions i incidències que poguessin influir en les característiques i/o durabilitat dels elements 
instal·lats.  

 Qualsevol altra informació que la Direcció d’Obra hagi sol·licitat.  
 
Tret que el geotèxtil vagi a ser cobert el mateix dia de la instal·lació s'exigirà una resistència a la tracció romanent, 
després d'un assaig de resistència a la intempèrie segons la UNE-EN 12224, de com a mínim el seixanta per cent 
(60%) de la nominal si el geotèxtil quedarà cobert abans de dues setmanes, i superior al vuitanta per cent (80%) 
de la nominal si quedarà cobert després de quinze (15 d) dies i abans de quatre (4) mesos. En els casos que la 
resistència a llarg termini no sigui important, sempre segons el parer de la Direcció d’Obra, es podran acceptar, 
per als valors esmentats una reducció addicional d'un vint per cent (20%) de la nominal. No s'acceptarà cap 
aplicació del geotèxtil en què aquest quedi al descobert per més de quatre (4) mesos.  
 
La Direcció d’Obra podrà prohibir la instal·lació de geotèxtils amb períodes de temps entre la seva fabricació i 
instal·lació inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions d'emmagatzematge i conservació no hagin estat 
adequades. En qualsevol cas no s'instal·laran geotèxtils quan el període de temps comprès entre la seva 
fabricació i instal·lació superi els sis (6) mesos, independentment de les condicions d'emmagatzematge. 
 
 
290.5. Amidament i abonament  

 
Els geotèxtils es mesuraran per metre quadrat (m2) de superfície recoberta, quedant inclosos en aquest preu els 
solapaments necessaris i, en tot cas, els indicats al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  
 
Es consideraran incloses les unions mecàniques per cosit, soldadura o fixació amb grapes que siguin necessàries 
per a la correcta instal·lació del geotèxtil segons determinin el Projecte i la Direcció d’Obra.  
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En qualsevol cas, l’amidament i l’abonament d'aquest material es realitzarà d’acord amb l’indicat al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
 
290.6. Especificacions tècniques i distintius de qualitat  

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l’àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d’una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE-EN ISO 13433. Geosintètics. Assaig de perforació dinàmica (Assaig per caiguda d'un con).  

 UNE-EN ISO 9862. Geosintètics. Presa de mostres i preparació de les provetes per a assaig.  

 UNE-EN ISO 9863-1. Geosintètics. Determinació del gruix a pressions especificades. Part 1: capes 
individuals.  

 UNE-EN ISO 9864. Geosintètics. Mètode d’assaig per la determinació de la massa per unitat de superfície 
de geotèxtils i productes relacionats.  

 UNE-EN 12224. Geotèxtils i productes relacionats. Determinació de la resistència a l'envelliment a la 
intempèrie.  

 UNE-EN 12225. Geotèxtils i productes relacionats. Mètode per a determinar la resistència microbiològica 
mitjançant un assaig de soterrament en el sòl.  

 UNE-EN 12226. Geotèxtils i productes relacionats. Assajos generals per a l'avaluació després de l'assaig 
de durabilitat.  

 UNE-EN ISO 10318. Geosintètics. Termes i definicions. 

 UNE-EN ISO 10319. Geosintètics. Assaig de tracció de bandes amples.  

 UNE-EN ISO 10320. Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Identificació "in situ".  

 UNE-EN ISO 11058. Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les 
característiques de permeabilitat a l'aigua perpendicularment al plànol sense càrrega.  

 UNE-EN ISO 12236. Geosintètics. Assaig de punxonament estàtic (Assaig CBR).  

 UNE-EN ISO 12956. Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de la mesura 
d'obertura característica.  

 UNE-EN ISO 12958. Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de la capacitat de 
flux en el seu plànol.  

 UNE-EN ISO 13431. Geotèxtils i productes relacionats. Determinació del comportament a la fluència en 
tracció i al trencament a la fluència en tracció.  

 UNE-EN 12447. Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Mètode per a la determinació de la 
resistència a la hidròlisi. 

 UNE-EN 14030. Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Mètode d'assaig selectiu per a 
determinar la resistència als líquids àcids i alcalins.  

 UNE-EN ISO 13438. Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Mètode d'assaig de protecció per a 
la determinació de la resistència a l'oxidació. 

 
 
 
 
 

Article 2601. Vorades prefabricades 
 
 
 

2601.1. Definició 

 
Es defineixen com vorades prefabricades de formigó les peces prefabricades de formigó, no armades, de forma 
prismàtica, massisses i col·locades sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita 
la superfície de la calçada, la d'una vorera o la d'una andana. 
 
Poden estar constituïdes en la seva integritat per un sol tipus de formigó en massa (vorades monocapa) o estar 
compostes per un nucli de formigó en massa i una capa de morter d'acabat en les seves cares vistes (vorades de 
doble capa). El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus de vorada que es vagi a emprar.  
 
Atenent el seu disseny,  es classifiquen en: 
 

 Vorades de vianants (A). 

 Vorades de calçada (C). 

 Vorades amb peça complementària de rigola (R). 
 
Atenent la seva forma, es classifiquen en: 
 

 Vorades rectes. 

 Vorades corbes. Es subdivideix en còncaves (C) i convexes (X). 

 Vorades d’esquadra. Es subdivideix en còncaves  (C) i convexes (X). 
 
 
2601.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu article 9. 
 
Els materials constituents seran ciment, àrids i aigua, i optativament es podran afegir additius i pigments. També 
es podran recobrir d’un morter de ciment d’acabat estètic per a la seva cara vista.  
 
S'empraran àrids procedents de riu, mina o pedra picada, exempts d'argila, matèria orgànica i d'altres elements 
que poguessin afectar l'enduriment del formigó. La granulometria dels àrids serà determinada pel fabricant de 
manera que el producte acabat compleixi les característiques assenyalades a la UNE-EN 127340. 
 
Els ciments utilitzats en la fabricació de les vorades, compliran els requisits recollits a la UNE-EN 197-1, els 
establerts a la UNE 80303 quan s'emprin ciments resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar i els establerts a la 
UNE 80305 quan s'emprin ciments blancs, a més de complir, en qualsevol cas, la “Instrucció per la recepció de 
ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
Tant per a l’amasat com per al curat s'utilitzaran aigües que no perjudiquin l'enduriment dels formigons i, si 
continguessin clorurs o altres productes nocius com el calci, seran tractades prèviament. 
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Les condicions per a la utilització d'additius sempre asseguraran que la substància agregada en les proporcions 
previstes, produeixi l'efecte desitjat sense perjudicar les altres característiques del formigó o morter.  
 
Els pigments hauran de ser estables i compatibles amb els materials que intervenen en el procés de fabricació de 
les vorades o peces complementàries. Quan s'utilitzen pigments en forma de suspensió, els productes continguts 
en la mateixa no afectaran la futura estabilitat del color. En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars n’establirà el seu ús i els seus requisits. 
 
 
2601.3. Característiques tècniques 

 
 

2601.3.1. Dimensions 

 
Les formes i dimensions de les vorades s’indiquen a la Taula 2601.1. El Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars pot indicar l’ús de vorades d’altres dimensions.  
 
 

Taula 2601.1 
Dimensions de les vorades (cm) 

 

Denominació 
de vorada  

Alçada Amplada Longitud Xamfrà 

h h1 b b1 L da d0 

A1 20 x 14 20 17 14 11 100 3 3 

A2 20 x 10 20 19 10 9 100 1 1 

A3 20 x 8 20 - 8 - 100 Radi: 2 cm 

A4 20 x 8 20 - 8 - 100 Radi: 4 cm 

C1 35 x 15 35 21 15 12 100 14 3 

C2 30 x 22  30 16 22 19 100 14 3 

C3 28 x 17  28 14 17 14 100 14 3 

C4 28 x 15 28 14 15 12 100 14 3 

C5 25 x 15  25 11 15 12 100 14 3 

C6 25 x 12 25 11 12 9 100 14 3 

C7 22 x 20 22 12 20 4 100 10 16 

C9 13 x 25 13 7 25 6 100 ó 50 6 19 

R2 14 x 25 14 11 25 - 100 ó 50 3 25 

R4 13 x 30 13 10 30 - 100 ó 50 3 13,5 

D’acord amb la UNE 127340. 

 
 

La denominació de les vorades es farà d’acord amb la classificació segons el seu disseny i de les dimensions 
d’alçada per amplada. 
 
Les peces tindran una longitud d’un metre (1 m), a excepció de les peces C9, R2 i R4 que poden ser també de 
cinquanta centímetres (50 cm). 
 
Per als dispositius d’amidament de planicitat i rectitud (curvatura) amb una longitud superior o igual a mil 
mil·límetres (1000 mm), la tolerància admissible serà de més o menys cinc mil·límetres (±5 mm), d’acord amb la 
UNE 127340. 
 
A la Taula 2601.2 es mostren les toleràncies per cadascuna de les dimensions d’una vorada. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Taula 2601.2 

Toleràncies de les dimensions de les vorades (mm) 
 

Denominació 
de vorada 

Alçada Amplada Longitud Xamfrà 

h h1 b b1 L (*) da d0 

A1  20 x 14 ±10 ±9 ±7 ±3 ±1% ±3 ±3 

A2  20 x 10 ±10 ±10 ±5 ±3 ±1% ±3 ±3 

A3  20 x  8 ±10 - ±4 - ±1% R= ±3 

A4  20 x  8 ±10 - ±4 - ±1% R= ±3 

C1  35 x 15 ±10 ±10 ±8 ±4 ±1% ±4 ±3 

C2  30 x 22 ±10 ±8 ±1 ±5 ±1% ±4 ±3 

C3 28 x 17 ±10 ±7 ±9 ±4 ±1% ±4 ±3 

C4 28 x 15 ±10 ±7 ±8 ±4 ±1% ±4 ±3 

C5 25 x 15 ±10 ±6 ±8 ±3 ±1% ±4 ±3 

C6 25 x 12 ±10 ±6 ±6 ±3 ±1% ±4 ±3 

C7 22 x 20 ±10 ±6 ±1 ±3 ±1% ±3 ±5 

C9 13 x 25 ±7 ±4 ±1 - ±1% ±3 ±5 

R2 14 x 25 ±7 ±6 ±1 - ±1% ±3 ±5 

R4 13 x 30 ±7 ±5 ±1 - ±1% ±3 ±4 

(*) Tant per cent de la longitud de la peça. 
D’acord amb la UNE 127340 

 
 
 

2601.3.2. Aspecte, textura i color 

 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, rebaves, exfoliacions ni altres defectes. 
 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles, segons toleràncies de l’apartat anterior. 
 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o aixamfranats, la qual cosa quedarà determinada al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador. 
 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. El gruix de la capa vista ha de ser igual 
o superior als 4 mm. 
 
A les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça, la qual cosa quedarà determinada al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

2601.3.3. Característiques físiques i mecàniques 

 
Les vorades compliran allò establert a les UNE-EN 127340 i UNE-EN 1340. El Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars especificarà el disseny, la forma de les vorades i la seva classe respecte a la resistència climàtica, la 
resistència a la flexió, la resistència al desgast per l’abrasió i la resistència al lliscament. Les característiques 
dimensionals, físiques i mecàniques de les vorades han de complir les especificacions de la UNE-EN 1340 i s'han 
de determinar segons aquesta norma. Concretament s’han de considerar els següents aspectes: 
 
 
 

h

b1d0

h
1

d
a

b
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 Resistència climàtica. 
 

Segons la seva resistència climàtica, les vorades prefabricades de formigó permeses es classifiquen en 
Classe 2 o Classe 3: 

 
o Classe 2 (marcatge B): Per a complir aquesta classe, l’absorció d’aigua ha de ser igual o 

inferior a sis per cent (6%) en massa, d’acord amb l’annex E de la UNE-EN 1340. 
o Classe 3 (marcatge D): Per a complir aquesta classe, el valor mitjà de pèrdua de massa 

desprès de l’assaig gelada/desgel, d’acord amb l’annex D de la UNE-EN 1340, ha de ser 
inferior o igual a 1 kg / m²; sense cap valor unitari superior a 1,5 kg / m², segons la mostra i els 
lots indicats a l’apartat 2601.5. Aquesta classe es utilitzada quan existeixen condicions 
específiques com el contacte freqüent de les superfícies amb sals descongelants en 
condicions de gelada. 

 

 Resistència a flexió, segons annex F de la UNE-EN 1340. 
 

Segons la seva resistència a flexió, les vorades prefabricades de formigó es classifiquen en: 
 

o Classe 1 (marcatge S) : resistència característica de 3,5 MPa i valor mínim de la resistència a 
flexió de 2,8 MPa, segons la mostra i els lots indicats a l’apartat 2601.5.  

o Classe 2 (marcatge T):  resistència característica de 5,0 MPa i valor mínim de la resistència a 
flexió de 4,0 MPa, segons la mostra i els lots indicats a l’apartat 2601.5.  

o Classe 3 (marcatge U): resistència característica de 6,0 MPa i valor mínim de la resistència a 
flexió de 4,8 MPa, segons la mostra i els lots indicats a l’apartat 2601.5.  

 

 Resistència al desgast per l’abrasió (assaig del disc ample d’abrasió), segons annex G de la UNE-EN 
1340. 
 
Segons la seva resistència al desgast per l’abrasió, les vorades prefabricades de formigó es classifiquen 
en: 

 
o Classe 1 (marcatge F):  sense mesura d’aquesta característica. 
o Classe 3 (marcatge H): ≤ 23 mm (mesurat en la part superior de la vorada). 
o Classe 4 (marcatge I):  ≤ 20 mm (mesurat en la part superior de la vorada). 

 
La classe 2 no és d’aplicació. 

 
Aquesta classificació també es pot determinar de forma alternativa d’acord amb l’assaig descrit a l’annex 
H de la mateixa Norma (assaig Böhme) amb els següents requisits: 

 
o Classe 1 (marcatge F):  sense mesura d’aquesta característica. 
o Classe 3 (marcatge H): ≤ 20.000 mm³ / 5.000 mm³ (mesurat en la part superior de la vorada). 
o Classe 4 (marcatge I):  ≤ 18.000 mm³ / 5.000 mm³ (mesurat en la part superior de la vorada). 
 

La classe 2 no és d’aplicació. 
 

 Resistència al lliscament, segons annex I de la UNE-EN 1340. 
 

Les vorades tindran, respecte a la resistència al lliscament, un valor de l’índex USRV determinat segons 
l’annex I de la UNE-EN 1340 igual o superior a 45, sempre i quan el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars no indiqui que la totalitat de les seves cares superiors han d’estar polides per produir una 
superfície molt llisa. Quan la vorada sigui de dimensions excessivament reduïdes per a facilitar un àrea 
d’assaig, el fabricant haurà d’assajar una vorada de majors dimensions que tingui les mateixes 
característiques superficials que la vorada en qüestió.  

 
 

 El pes específic net no serà inferior a 2.300 kg/m3. 
 
 
2601.4. Recepció del material a l’obra 

 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar, com a mínim, la següent informació: 
 

 Identificació del fabricant o la fàbrica. 

 Identificació del producte. 

 Data a partir de la qual és apte el seu ús, en el cas que s’entregui abans d’aquesta data. 

 Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica (B ó D) , la resistència a l’abrasió (F, H ó I) 
i la resistència a la flexió ( S, T ó U). 

 Referència a la UNE-EN 1340 i la UNE 127340.  
 
Sobre un 0,5% de les peces de l’entrega, 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. 

 Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a 
la flexió. 

 Referència a la UNE-EN 1340. 

 Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. 

 
 
2601.5. Control de qualitat 

 
A la recepció en obra del material, es comprovarà que les seves dimensions són les especificades al Projecte. Es 
comprovarà que la directriu de les vorades corbes s'ajusta a la curvatura de l'element constructiu on vagin a ser 
col·locades, amb una tolerància admissible de ± 5 mm en les peces amb longitud superior o igual a 100 cm.  
 
Per a les vorades que disposin d’un full d’assajos subscrit per un laboratori acreditat i acceptat per 
infraestructures.cat, o per un altre laboratori d’assaigs o organisme de control o certificació acreditat d’un Estat 
membre de la Unió Europea o que sigui part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu sobre la base de les 
prescripcions tècniques corresponents, es tindran en compte els resultats dels assajos que s’han realitzat en el 
corresponent Estat membre i no es repetiran innecessàriament els mateixos assajos. Per això, els laboratoris en 
qüestió hauran d’oferir unes garanties raonables i satisfactòries quant a la seva qualificació tècnica i professional i 
a la seva independència (per exemple, segons la EN 45000). A més, el subministrament s’acompanyarà d’un 
certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
 
Per a les vorades que no disposin de l’anterior full d’assajos, es prendran mostres de cada lot de mil metres (1000 
m) de vorada a analitzar tal com s’especifica a continuació: 
 

 Comprovació que el pes específic net no sigui inferior que l’indicat a l’apartat 2601.3.3 

 Comprovació d’aspectes visuals d’acord amb l’annex J de la UNE-EN 1340: mostra de vuit vorades. 

 Comprovació del gruix de la capa superficial d’acord amb el capítol C.6 de la UNE-EN 1340: mostra de 
vuit vorades. 

 Comprovació de la forma i les dimensions d’acord amb l’annex C de la UNE-EN 1340: mostra de vuit 
vorades. 

 Comprovació de resistència a la flexió d’acord amb l’annex F de la UNE-EN 1340: mostra de vuit vorades. 

 Comprovació de la resistència a l’abrasió d’acord amb l’annex G ó H de la UNE-EN 1340: mostra de tres 
vorades. 
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 Comprovació, si s’escau, de la resistència al lliscament d’acord amb l’annex I de la UNE-EN 1340: mostra 
de cinc vorades. 

 Comprovació de la resistència climàtica d’acord amb l’annex E ó D de la UNE-EN 1340: mostra de tres 
vorades. 

 
A més de les prescripcions anteriors, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, es portaran a terme els 
assajos necessaris per a la comprovació de les característiques que estimi necessàries, de les especificades al 
present Article. 
 
La Direcció d’Obra indicarà les mesures a adoptar en el cas que les vorades no compleixin alguna de les 
especificacions establertes al present Article. 
 
 
2601.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
Als abassegaments, les vorades prefabricades de formigó s'abonaran per metres lineals (m) realment abassegats 
únicament en el cas de paralització o resolució de l’obra.  
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN 1340. Vorades prefabricades de formigó: especificacions i mètodes d’assaig. 

 UNE-EN 127340. Vorades prefabricades de formigó: especificacions i mètodes d’assaig. Complement 
nacional a la Norma UNE-EN 1340. 

 UNE-EN 197-1. Ciments. Ciments comuns. Composició, especificacions i criteris.  

 UNE 80303. Ciments resistents a sulfats i/o aigua. 

 UNE 80305. Ciments blancs. 

 UNE 80307. Ciments per a usos especials. 
 
 
 
 

Article 2602. Elements prefabricats de formigó per a paviments de voreres i 
calçades 

 
 
 

2602.1. Definició 

 
S’inclouen en aquest article aquells elements prefabricats de formigó, que s’utilitzen en el paviment de calçades i 
voravies. 
 
Distingim dins d’aquest article dos tipus d’elements prefabricats de formigó: 
 

 Rajoles de formigó. 

 Llambordí de formigó. 
 
 
Tant les rajoles com els llambordins poden estar constituïts en la seva integritat per un sol tipus de formigó en 
massa (elements monocapa) o estar compostes per un nucli de formigó en massa i una capa de morter d'acabat 

a les seves cares vistes (elements de doble capa). El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus 
de rajola o llambordí que es vagi a emprar. 
 
Les arestes poden ser vives (a esquadra), bisellades o arrodonides. Poden també incorporar perfils funcionals i/o 
decoratius, però aquests no queden inclosos dins les dimensions nominals de l’element. El Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars especificarà el disseny d’aquests elements prefabricats. 
 
Les rajoles de formigó compliran allò establert a les UNE-EN 127339 i UNE-EN 1339. Els llambordins de formigó 
compliran allò establert a les UNE-EN 127338 i UNE-EN 1338.  
 
 
2602.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu article 9. 
 
Els materials constituents seran ciment, àrids i aigua, i optativament es podran afegir additius i pigments. També 
es podran recobrir d’un morter de ciment d’acabat estètic per a la seva cara vista. 
 
S'empraran àrids procedents de riu, mina o pedra picada, exempts d'argila, matèria orgànica i altres elements que 
poguessin afectar l'enduriment del formigó. La granulometria  dels àrids serà determinada pel fabricant de manera 
que el producte acabat compleixi les característiques assenyalades a les UNE-EN 127338 i UNE-EN 127339. 
 
Els ciments utilitzats en la fabricació dels elements prefabricats de formigó de voreres i calçades, compliran els 
requisits recollits a la UNE-EN 197-1, els establerts a la UNE 80303 quan s'emprin ciments resistents als sulfats 
i/o a l'aigua del mar i els establerts a la UNE 80305 quan s'emprin ciments blancs. En qualsevol cas també 
s’haurà de complir la “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
Tant per al pastat com per al curat s'utilitzaran aigües que no perjudiquin l'enduriment dels formigons, i si 
continguessin clorurs o altres productes nocius com el calci, seran tractades prèviament. 
 
Les condicions per a la utilització d’additius asseguraran sempre que la substància agregada en les proporcions 
previstes produeixi l'efecte desitjat sense perjudicar les altres característiques del formigó o morter. Els additius 
més usats són plastificants i accelerants. 
 
Els pigments utilitzats hauran de ser estables i compatibles amb els materials que intervenen en el procés de 
fabricació. Quan s'utilitzen pigments en forma de suspensió, els productes continguts en la mateixa no afectaran 
la futura estabilitat del color. En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars n’establirà el seu ús 
i els seus requisits. 
 
 
2602.3. Característiques tècniques 

 
 

2602.3.1. Dimensions 

 
Les formes i dimensions de les rajoles quedaran determinades per les especificacions recollides en aquest sentit 
al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Pel que respecta als llambordins, aquests hauran de complir que 
la llargada dividida pel gruix sigui menor o igual a quatre, i que qualsevol secció transversal a una distància de 
cinquanta mil·límetres (50 mm) de qualsevol cantell no ha de tenir una dimensió horitzontal inferior a cinquanta 
mil·límetres (50 mm).  
 
Les toleràncies màximes en les seves característiques dimensionals de llargada, amplada i gruix es resumeixen a 
la Taula 2602.1. 
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La diferència entre dues mesures de llargada, amplada i gruix d’una mateixa rajola, i del gruix d’un mateix 
llambordí ha de ser igual o inferior a tres mil·límetres (3 mm). 
 
 

Taula 2602.1 
Toleràncies dimensionals 

 
Rajoles de formigó (*) 

Classe Marcatge (***) Dimensió nominal*  (mm) 
Toleràncies màximes (mm) 

Llargada Amplària Gruix 

1 N Totes ± 5 ± 5 ± 3 

2 P 
≤ 600 ± 2 ± 2 ± 3 

>600 ± 3 ± 3 ± 3 

3 R Totes ± 2 ± 2 ± 2 

Llambordins de formigó (**) 

Gruix del llambordí Llargada Amplària Gruix 

< 100 ± 2 ± 2 ± 3 

≥ 100 ± 3 ± 3 ± 4 

(*) D’acord amb la UNE-EN 1339. (**) D’acord amb la UNE-EN 1338. 
(***) Aquest marcatge és específic per a les toleràncies dimensionals. 

S’entén per dimensió nominal qualsevol dimensió d’una rajola o llambordí que l’especifiqui com a tal el seu fabricant, a la qual haurà d’ajustar-se la seva dimensió 
real dins de les toleràncies admissibles especificades.   

 
 
Qualsevol dimensió d’una rajola declarada pel fabricant s’haurà d’ajustar la seva dimensió real, dins de les 
toleràncies admissibles especificades a la Taula 2602.1. 
 
En cas de rajoles que no siguin rectangulars, el fabricant haurà de declarar les toleràncies de les seves 
dimensions. 
 
Quan la longitud de les diagonals superi 300 mm, la diferència màxima permesa entre les mides de les dues 
diagonals s’indica a la Taula 2602.2. En aquest mateix cas, la diferència màxima permesa en termes de planicitat 
s’indica a la Taula 2602.3.  
 
 

Taula 2602.2 
Diferència màxima entre dues diagonals 

 
Rajoles de formigó (*) (amb diagonals > 300 mm) 

Classe Marcatge (***) Diagonal (mm) Diferència màxima (mm) 

1 J 
≤ 850 
> 850 

5 

8 

2 K 
≤ 850 
> 850 

3 

6 

3 L 
≤ 850 
> 850 

2 

4 

Llambordins de formigó (**) (amb diagonals > 300 mm) 

Classe Marcatge (***) Diagonal (mm) Diferència màxima (mm) 

1 J > 300 5 

2 K > 300 3 

(*) D’acord amb la UNE-EN 1339. (**) D’acord amb la UNE-EN 1338. 
(***) Aquest marcatge és específic per a la diferència màxima entre dues diagonals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2602.3 
Toleràncies màximes de curvatura 

 
Rajoles de formigó (*) (amb diagonals > 300 mm) 

Llargada (mm) Convexitat màxima (**) (mm) Concavitat màxima (**) (mm) 

300 1.5 1.0 

400 2.0 1.5 

500 2.5 1.5 

800 4.0 2.5 

Llambordins de formigó (***) (amb diagonals > 300 mm) 

Llargada (mm) Convexitat màxima (mm) Concavitat màxima (mm) 

300 1.5 1.0 

400 2.0 1.5 

(*) D’acord amb la UNE-EN 1339. (***) D’acord amb la UNE-EN 1338. 
(**)La convexitat o la concavitat  màxima admesa en les rajoles o llambordins de formigó serà la desviació de la superfície de cadascuna de les cares respecte a la 
forma teòrica mesurada al llarg dels dos eixos diagonals de la cara en qüestió. Col·locada la peça de forma horitzontal amb la cara a analitzar en la part superior, 
es produeix convexitat si la superfície real de la cara queda per sobre del pla teòric i concavitat en el cas invers.  

 
 

2602.3.2. Aspecte, textura i color 

 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, rebaves, exfoliacions ni altres defectes. 
 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o 
aixamfranats. El Plec de Condicions Particulars en determinarà el tipus. 
 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. El gruix de la capa vista ha de ser igual 
o superior als 4 mm. 
 
A les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça, la qual cosa quedarà determinada pel 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

2602.3.3. Característiques físiques i mecàniques 

 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la UNE-EN 1338 i 
la UNE-EN 1339, i s'han de determinar segons aquestes Normes. Concretament s’han de considerar els següents 
aspectes: 
 

 Resistència climàtica. 
 

Segons la seva resistència climàtica, les rajoles i els llambordins de formigó permeses es classifiquen en 
Classe 2 o Classe 3: 

 
o Classe 2 (marcatge B): Per a complir aquesta classe, l’absorció d’aigua ha de ser igual o inferior 

a sis per cent (6%) en massa, d’acord amb l’annex E de les UNE-EN 1339 i UNE-EN 1338. 
o Classe 3 (marcatge D): Per a complir aquesta classe, el valor mitjà de pèrdua de massa desprès 

de l’assaig gelada/desgel, d’acord amb l’annex D de les UNE-EN 1339 i UNE-EN 1338, ha de ser 
inferior o igual a 1 kg/m²; sense cap valor unitari superior a 1,5 kg/ m², segons la mostra i els lots 
indicats a l’apartat 2602.5. Aquesta classe es utilitzada quan existeixen condicions específiques 
com el contacte freqüent de les superfícies amb sals descongelants en condicions de gelada. 

 

 Resistència a flexió, segons annex F de les UNE-EN 1339 i UNE-EN 1338. 
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Segons la seva resistència a flexió, les rajoles i llambordins prefabricats de formigó es classifiquen en: 
 

o Classe 1 (marcatge S): resistència característica de 3,5 MPa i valor mínim de la resistència a 
flexió de 2,8 MPa, segons la mostra i els lots indicats a l’apartat 2602.5.  

o Classe 2 (marcatge T): resistència característica de 4,0 MPa i valor mínim de la resistència a 
flexió de 3,2 MPa, segons la mostra i els lots indicats a l’apartat 2602.5. 

o Classe 3 (marcatge U): resistència característica de 5,0 MPa i valor mínim de la resistència a 
flexió de 4,0 MPa, segons la mostra i els lots indicats a l’apartat 2602.5.  

 

 Resistència al desgast per l’abrasió (assaig del disc ample d’abrasió), segons annex G de les UNE-EN 
1339 i UNE-EN 1338. 

 
Segons la seva resistència al desgast per l’abrasió, les rajoles i llambordins prefabricats de formigó es 
classifiquen en: 

 
o Classe 1 (marcatge F): sense mesura d’aquesta característica. 
o Classe 2 (marcatge G): ≤ 26 mm (mesurat en la part superior) 
o Classe 3 (marcatge H): ≤ 23 mm (mesurat en la part superior) 
o Classe 4 (marcatge I): ≤ 20 mm (mesurat en la part superior ) 

 
Aquesta classificació també es pot determinar de forma alternativa d’acord amb l’assaig descrit a l’annex 
H de les mateixes Normes (assaig Böhme) amb els següents requisits: 

 
o Classe 1 (marcatge F): sense mesura d’aquesta característica. 
o Classe 2 (marcatge G): ≤ 26.000 mm³ / 5.000 mm³ (mesurat en la part superior) 
o Classe 3 (marcatge H): ≤ 20.000 mm³ / 5.000 mm³ (mesurat en la part superior) 
o Classe 4 (marcatge I): ≤ 18.000 mm³ / 5.000 mm³ (mesurat en la part superior) 

 

 Resistència al lliscament, segons annexos I de les UNE-EN 1339 i UNE-EN 1338. 
 
Les rajoles i els llambordins tindran, respecte a la resistència al lliscament, un valor de l’índex USRV 
determinat segons l’assaig descrit a les UNE-EN 1338 i UNE-EN 1339 igual o superior a 45, sempre i 
quan el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars no indiqui que la totalitat de les seves cares superiors 
han d’estar polides per produir una superfície molt llisa. Quan l’element sigui de dimensions 
excessivament reduïdes per a facilitar un àrea d’assaig, el fabricant haurà d’assajar un llambordí o rajola 
de majors dimensions que tingui les mateixes característiques superficials que l’element en qüestió. 

 

 El pes específic net no serà inferior a 2.300 kg/m3. 
 
 
2602.4. Recepció del material a l’obra   

 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar, com a mínim, la següent informació: 
 

 Identificació del fabricant o la fàbrica. 

 Identificació del producte. 

 Data a partir de la qual és apte el seu ús, en el cas que s’entregui abans d’aquesta data. 

 Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica (B ó D) , la resistència a l’abrasió (F, G, H 
ó I) i la resistència a la flexió ( S, T ó U) 

 Referència a la UNE-EN 1339 o a la UNE-EN 1338. 
 
 
Sobre un 0,5% de les peces de l’entrega, 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. 

 Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a 
la flexió. 

 Referència a la UNE-EN 1339 o a la UNE-EN 1338. 

 Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. 

 
 
2602.5. Control de qualitat 

 
A la recepció en obra del material, es comprovarà que les seves dimensions són les especificades al Projecte.  
 
Per a les rajoles i llambordins de formigó que disposin d’un full d’assajos subscrit per un laboratori acreditat i 
acceptat per infraestructures.cat, o per un altre laboratori d’assaigs o organisme de control o certificació 
acreditat d’un Estat membre de la Unió Europea o que sigui part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
sobre la base de les prescripcions tècniques corresponents, es tindran en compte els resultats dels assajos que 
s’han realitzat en el corresponent Estat membre i no es repetiran innecessàriament els mateixos assajos. Per 
això, els laboratoris en qüestió hauran d’oferir unes garanties raonables i satisfactòries quant a la seva qualificació 
tècnica i professional i a la seva independència (per exemple, segons la EN 45000). A més, el subministrament 
s’acompanyarà d’un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
 
Per a les rajoles i llambordins de formigó que no disposin de l’anterior full d’assajos, es prendran mostres de cada 
lot de mil metres quadrats (1000 m2) de vorada segons la propietat a analitzar tal com s’especifica a continuació: 
 

 Comprovació que el pes específic net no sigui inferior que l’indicat a l’apartat 2602.3.3. 

 Comprovació d’aspectes visuals d’acord amb l’annex J de les UNE-EN 1339 i UNE-EN 1338: mostra de 
vuit rajoles o llambordins. 

 Comprovació del gruix de la capa superficial d’acord amb el capítol C.6 de les UNE-EN 1339 i UNE-EN 
1338: mostra de vuit rajoles o llambordins. 

 Comprovació de la forma i les dimensions d’acord amb l’annex C de les UNE-EN 1339 i UNE-EN 1338: 
mostra de vuit rajoles o llambordins. 

 Comprovació de resistència a la flexió d’acord amb l’annex F de les UNE-EN 1339 i UNE-EN 1338: 
mostra de vuit rajoles o llambordins. 

 Comprovació de la resistència a l’abrasió d’acord amb l’annex G ó H de les UNE-EN 1339 i UNE-EN 
1338: mostra de tres rajoles o llambordins. 

 Comprovació, si s’escau, de la resistència al lliscament d’acord amb l’annex I de les UNE-EN 1339 i UNE-
EN 1338: mostra de cinc rajoles o llambordins. 

 Comprovació de la resistència climàtica d’acord amb l’annex E ó D de les UNE-EN 1339 i UNE-EN 1338: 
mostra de tres rajoles o llambordins. 

 
A més de les prescripcions anteriors, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, es portaran a terme els 
assajos necessaris per a la comprovació de les característiques que estimi necessàries, de les especificades al 
present Article. 
 
 
2602.6. Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament d'aquest material es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
Als abassegaments, els elements prefabricats de formigó per a voreres i calçades s'abonaran per metres 
quadrats (m2) realment abassegats únicament en el cas de paralització o resolució de l’obra.  
 
 
Normes de referència 



                                                                                                                                                                                                                                                      PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PGI-10 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 89 de 445 
 

 

 UNE-EN 197-1. Ciments. Ciments comuns. Composició, especificacions i criteris. (Aquest document 
incorpora els ciments comuns de baixa calor d’hidratació). 

 UNE-EN 1338. Llambordins de formigó: especificacions i mètodes d’assaig. 

 UNE-EN 1339. Rajoles de formigó: especificacions i mètodes d’assaig. 

 UNE-EN 127338. Propietats i condicions de subministrament i recepció dels llambordins de formigó.  

 UNE-EN 127339. Propietats i condicions de subministrament i recepció de les rajoles de formigó.  

 UNE 80303. Ciments resistents a sulfats i/o aigua. 

 UNE 80305. Ciments blancs. 
 
 
 
 

Article 2603. Tubs 
 
 

 
2603.1. Tubs destinats a drenatge 

 
S’inclouen en aquest article els tubs que tenen la finalitat de transportar aigua a làmina lliure per gravetat o de 
drenar l’aigua d’un terreny, i que generalment s’utilitzen en conduccions enterrades. 
 
 

2603.1.1. Tubs de polietilè (PE), de policlorur de vinil no plastificat (PVC-U), i de polipropilè 

 

 
2603.1.1.1. Definicions 

 
S’inclouen en aquest apartat els tubs de paret compacta i els de paret estructurada de polietilè (PE), de policlorur 
de vinil no plastificat (PVC-U) i de polipropilè (PP). 
 
S’entén per tub de paret compacta aquell element que té la mateixa composició/formulació en tota la paret. 
 
El tub de paret estructurada és aquell que té una estructura basada en una capa interna i una altra externa 
compactes entre les quals s’introdueix material en forma d’escuma o amb nervis. 
 
Es defineix com a diàmetre nominal (DN) el número arrodonit convenientment per a utilitzar-se com a referència i 
és equivalent, en el cas de tubs de paret compacta, al diàmetre exterior (OD) de fabricació quan aquest 
s’expressa en mil·límetres. En el cas de tubs de paret estructurada, el DN pot referir-se al diàmetre exterior (OD) 
o a l’interior (ID) segons fabricant. Per tant, quan s’utilitzi tubs de paret estructura, en el Projecte haurà de quedar 
indicat si el diàmetre nominal fa referència al diàmetre exterior (OD) o a l’interior (ID).  
 
 

2603.1.1.2. Materials 
 
Els materials considerats en aquest Article són el polietilè (PE) i el policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) per a 
tubs de paret compacta, i el polietilè (PE), el policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) i el polipropilè (PP) per a tubs 
de paret estructurada. 
 
El polietilè (PE) és un polímer termoplàstic conformat per unitats repetitives d’etilè. El material de base complirà 
les especificacions establertes a la UNE-EN 12666 en el cas tubs de paret compacte per a funció de col·lector, a 
la UNE-EN 13476 en el cas de tubs de paret estructurada per a funció de col·lector, i a la UNE 53994 en el cas de 
funció de dren.  
 

El policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) és un polímer elaborat per addició juntament amb una resina que 
resulta de la polimerització del clorur de vinil. El material de base complirà les especificacions establertes a la 
UNE-EN 1401 en el cas tubs de paret compacte per a funció de col·lector, a la UNE-EN 13476 en el cas de tubs 
de paret estructurada per a funció de col·lector, i a la UNE 53994 en el cas de funció de dren. 
 
El polipropilè (PP) es un polímer termoplàstic, parcialment cristal·lí que s’obté de la polimerització del propilè. Té 
una gran resistència a diversos dissolvents químics, així com a àlcalis i àcids. El material de base complirà les 
especificacions establertes a la UNE-EN 13476. 
 
Tot allò que es disposa en aquest apartat s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu article 9. 

 
 

2603.1.1.3. Característiques 
 
 
A) Característiques generals aplicables a tubs amb funció de dren o de col·lector 
 
Per a tot tipus de tubs, ja siguin drens o col·lectors, les superfícies interna i externa dels tubs i dels accessoris 
observades a simple vista hauran d’estar netes i sense defectes que perjudiquin el seu funcionament (no han de 
presentar estries, bombolles, impureses, porus visibles o altres irregularitats). Els extrems dels tubs, hauran de 
tenir un acabament net i perpendicular a l’eix longitudinal dins de la zona de tall indicada pel fabricant. En el cas 
de tubs en forma helicoïdal que quan es tallen les vores es tornen afilades, aquestes hauran d’estar arrodonides. 
 
Els tubs descrits en aquest apartat 2603.1.1 es classifiquen segons la seva rigidesa anular, definida com la 
resistència a la deformació per aixafament transversal a curt termini sota càrregues externes, determinada 
d’acord amb la UNE-EN ISO 9969. L’expressió SN-Φ indica una rigidesa anular igual o superior a Φ kN/m2, tal 
com ho estableix aquesta Norma. Així es preveuen tubs de classe SN-2, SN-4, SN-8 i SN-16. 
 
 
B) Característiques generals aplicables a tubs amb funció de col·lector 
 
Els tubs de paret compacta de PE hauran de complir totes les prescripcions indicades a la UNE-EN 12666 i, en 
particular, quant a l’índex de fluïdesa en massa, la seva resistència a la pressió interna, estabilitat tèrmica i 
retracció longitudinal. 
 
Els tubs de paret compacta de PVC-U hauran de complir totes les prescripcions indicades a la UNE-EN 1401 i, en 
particular, quant a la resistència al diclorometà, la temperatura de reblaniment Vicat, la retracció longitudinal, i la 
resistència a l’impacte. 
 
Els tubs de paret estructurada de PVC-U, PP i PE hauran de complir totes les prescripcions indicades a la UNE-
EN 13476 i, en particular, quant a la resistència a la pressió interna, l’índex de fluïdesa en massa, l’estabilitat 
tèrmica, la retracció longitudinal, la resistència a l’impacte, la flexibilitat anular i la fluència. 
 
Per últim, les embocadures, les unions i els accessoris d’aquests tubs seran segons la UNE-EN 12666 per als 
tubs de paret compacta de PE, segons la UNE-EN 1401 per als tubs de paret compacte de PVC-U i segons la 
UNE-EN 13476 per als tubs de paret estructurada. 
 
 
C) Característiques particulars aplicables a tubs amb funció de dren 
 
Els tubs utilitzats com a drens hauran de complir totes les prescripcions de la UNE 53994. De la mateixa manera, 
aquests tubs poden ser perforats o acanalats. Els perforats podran ser totalment perforats (sistema TP), 
semiperforats (sistema SP) o mixtes (sistema MP). Les perforacions per a l’entrada d’aigua hauran de tenir forma 
de ranura. Les ranures hauran de ser perpendiculars a l’eix longitudinal. L’amplada de les ranures haurà d’estar 
compresa entre 0,8 mm i 1,4 mm. Per als tubs amb un diàmetre nominal superior als 355 mm, es permet una 
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amplada de fins a 3,5 mm, sempre que es tingui en compte en l’elecció del filtre. Els amidaments es realitzaran 
amb un calibre o instrument apropiat. 
 
Els tubs del sistema TP hauran de tenir perforacions en tot el seu perímetre, amb un mínim de 4 fileres de ranures 
o perforacions. Els tubs de sistema SP hauran de tenir les perforacions distribuïdes a la zona dels ronyons i la 
clau de la secció transversal, amb un angle comprés entre 205o i 270o. Els tubs del sistema MP hauran de tenir 
les perforacions distribuïdes únicament a la zona de clau de la secció transversal, amb un angle comprés entre 
105o i 135 o a la zona de la generatriu superior del tub. Per als tubs que no siguin circulars no és vàlid el sistema 
TP. Per a facilitar la correcta col·locació dels tubs dels sistemes SP i MP, aquests tubs hauran de tenir una marca 
indeleble a la generatriu superior dels mateixos, tret que per la seva forma o aspecte es pugui identificar 
clarament. 
 
La superfície de perforacions dels tubs dels sistemes MP, TP i SP, establerta d’acord amb la UNE 53994, haurà 
de ser com a mínim de 18 cm2/m. 
 
En cas de tubs acanalats (AP), els canals hauran de ser tres, adjacents, i ocupar, en conjunt, aproximadament la 
meitat de la circumferència del tub. El pla de simetria del canal central coincidirà amb la clau del tub.  
 
Segons la UNE 53994, els tubs per a drenatge també són classificats en dues sèries, drenatge normal (ND) i 
drenatge especial (ED), en funció de la seva rigidesa anular i de la seva resistència a l’impacte. Aquesta mateixa 
norma, recomana l’elecció de la sèrie a utilitzar segons el següent criteri: 
 

 Ús de la sèrie ND solament per a profunditats d’enterrament compreses entre 0,80 m i 2,50 m (mesurats 
des de la superfície del terreny fins a la clau del tub) sense càrrega de trànsit. 

 Ús de la sèrie ED en cas de càrregues que superin els requisits de drenatge normal. 
 
 

2603.1.1.4. Classificació i dimensions 
 
A) Tubs amb funció de col·lector 
 
A la Taula 2603.1 s’especifiquen les dimensions nominals relatives al diàmetre exterior (DN/OD) per als tubs de 
PE de paret compacta.  
 

 
Taula 2603.1 

 Dimensions nominals pels tubs de paret compacta de PE. 
 

DN/OD (mm) 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 630, 800, 1000, 1200,1400, 1600 

D’acord amb la UNE-EN 12666-1. 

 
 
A la Taula 2603.2 s’especifiquen les dimensions nominals relatives al diàmetre exterior (DN/OD) per als tubs de 
PVC-U de paret compacta. 
 
 

Taula 2603.2 
Dimensions nominals pels tubs de paret compacta de PVC-U. 

 

DN/OD (mm) 110, 125, 160, 200, 250, 315, (355), 400, (450), 500, 630, (710), 800, (900),1000 

D’acord amb la UNE-EN 1401-1. Les dimensions no preferents s’indiquen entre parèntesis. 

 
 
Els tubs de paret estructurada es podran classificar de la següent manera: 
 

 Tubs de tipus A, quan tenen la superfície interna i externa llises. Existeixen dos subgrups: 

 
o Tipus A1, quan la capa externa i interna estan connectades per nervis axials o per una capa de 

material termoplàstic (escuma o no). 
o Tupis A2, quan la capa externa i interna estan connectades per nervis en forma radial o 

helicoïdal. 
  

 Tubs de tipus B, quan tenen la superfície interna llisa i la superfície externa anular perfilada o helicoïdal 
buida o sòlida. 

 
A més, les dimensions nominals relatives als tubs de paret estructurada són les especificades a la Taula 2603.3. 

 
 

Taula 2603.3 
Dimensions nominals per als tubs i canonades de paret estructurada 

 

DN/ID (mm) 110, 125, 150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 

DN/OD (mm) 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200 

D’acord amb la UNE-EN 13476. 

 
 
B) Tubs amb funció de dren 
 
D’acord amb la UNE 53994, els tubs per a drenatge es classifiquen, segons la seva secció transversal, en: 
 

 Tubs circulars (identificats amb el símbol C). 

 Tubs amb volta (identificats amb el símbol A). 
 
Per als tubs circulars es defineixen 4 tipus: 
 

 Tipus C1: tubs circulars amb paret exterior i interior corrugada (Taula 2603.4).               

 Tipus C2: tubs circulars amb paret exterior corrugada i interior llisa (Taula 2603.5). 

 Tipus C3: tubs circulars amb paret exterior i interior llisa (Taula 2603.6). 

 Tipus C4: tubs circulars amb paret exterior i interior tramada (Taula 2603.7). 
 
Per als tubs amb volta es defineixen 2 tipus: 
 

 Tipus A1: tubs amb volta amb base plana i paret interior corrugada a la zona de les generatrius superior i 
laterals del tub (Taula 2603.8). 

 Tipus A2: tubs amb volta amb base plana i paret interior llisa (Taula 2603.9). 
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Les combinacions recollides a la UNE 53994 són les indicades a les següents taules. 
 
 

Taula 2603.4 
Tubs circulars C1 

 
Diàmetre nominal DN 

Diàmetre exterior (mm) Toleràncies del diàmetre exterior (mm) Diàmetre interior mínim (mm) 
SP TP MP 

50 50 - 50 ± 3 41 

65 65 - 65 ± 3 56 

80 80 - 80 ± 4 69 

100 100 - 100 ± 4 88 

125 125 - 125 ± 4 112 

160 160 - 160 ± 5 143 

200 200 200 200 ± 5 180 

- 250 250 250 ± 5 224 

- 280 280 280 ± 5 250 

- 315 315 315 ± 5 280 

- 355 355 355 ± 5 315 

- 400 400 400 ± 5 355 

- 470 470 470 ± 5 450 

- 500 500 500 ± 5 450 

D’acord amb la UNE 53994. 

 
 

Taula 2603.5 
Tubs circulars C2 

 
Diàmetre nominal DN 

Diàmetre interior (mm) Toleràncies del diàmetre interior (mm) 
SP TP MP 

63 63 - 51 ± 5 

75 75 - 62 ± 5 

80 80 - 80 ± 5 

90 90 - 75 ± 5 

100 100 - 100 ± 5 

110 110 - 93 ± 5 

125 125 - 106 ± 5 

160 160 - 138 ± 5 

160 160 - 150 ± 5 

200 200 200 172 ± 7 

200 200 200 200 ± 7 

250 250 250 250 ± 7 

315 315 315 290 ± 7 

315 315 315 315 ± 7 

355 355 355 355 ± 7 

400 400 400 390 ± 7 

400 400 400 400 ± 7 

500 500 500 485 ± 7 

500 500 500 500 ± 7 

D’acord amb la UNE 53994. 

 
 

Taula 2603.6 
Tubs circulars C3 

 
Diàmetre nominal DN Diàmetre exterior (mm) 

a la zona llisa del tub 
Tolerància del diàmetre exterior (mm) 

AP 

75 75 +0,3 / -0,0 

90 90 +0,3 / -0,0 

110 110 +0,4 / -0,0 

125 125 +0,4 / -0,0 

160 160 +0,5 / -0,0 

200 200 +0,6 / -0,0 

D’acord amb la UNE 53994. 

 
 
 

Taula 2603.7 
Tubs circulars C4 

 
Diàmetre nominal DN 

Diàmetre exterior (mm) Tolerància del diàmetre exterior (mm) 
SP MP 

50 50 50 +2 / -0 

90 90 90 +2 / -1 

110 110 110 +2 / -1 

160 160 160 +3 / -1 

D’acord amb la UNE 53994. 

 
 

Taula 2603.8 
Tubs amb volta A1 

 
Diàmetre nominal DN 

Diàmetre exterior (mm) 
Toleràncies del diàmetre 

exterior (mm) 
Alçada (mm) 

Toleràncies 
d’alçada (mm) SP MP 

90 - 90 ± 2,5 90 ± 2,5 

110 - 110 ± 2,5 110 ± 2,5 

125 - 125 ± 2,5 125 ± 2,5 

160 - 160 ± 2,5 160 ± 2,5 

- 200 215 ± 6,0 215 ± 6,0 

- 250 260 ± 6,0 260 ± 6,0 

- 315 325 ± 6,0 325 ± 6,0 

- 355 350 ± 6,0 350 ± 6,0 

D’acord amb la UNE 53994. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2603.1 

Definició gràfica d’alçada i diàmetre exterior per a tubs amb volta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alçada 
Diàmetre 
exterior 



                                                                                                                                                                                                                                                      PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PGI-10 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 92 de 445 
 

 
Taula 2603.9 

Tubs amb volta A2 
 

Diàmetre nominal DN 
Diàmetre exterior (mm) 

Toleràncies del diàmetre 
exterior (mm) 

Alçada (mm) 
Toleràncies 

d’alçada (mm) SP MP 

90 - 91,5 ± 1,5 90 ± 2,0 

110 - 110,0 ± 1,5 110 ± 2,0 

160 - 159,0 ± 1,5 157 ± 2,0 

- 200 197,5 ± 2,0 199 ± 2,0 

- 250 258,0 ± 2,0 259 ± 2,0 

- 315 315,0 ± 2,0 317 ± 2,0 

- 355 352,0 ± 2,0 352 ± 3,0 

D’acord amb la UNE 53994. 

 
 
2603.1.1.5. Marcatge 

 
Els tubs de paret compacta de PE hauran d’estar marcats a intervals màxims d’un metre (1 m), com a mínim un 
cop per tub. El marcatge mínim requerit, d’acord amb la UNE-EN 12666 contindrà la següent informació: 
referència a l’esmentada Norma, codi de l’àrea d’aplicació, nom del fabricant i/o marca comercial, dimensió 
nominal, gruix mínim de paret o sèrie SDR, material, rigidesa anular nominal i informació del fabricant. 
 
Els tubs de paret compacta de PVC-U hauran d’estar marcats a intervals màxims de dos metres (2 m), com a 
mínim un cop per tub. El marcatge mínim requerit, d’acord amb la UNE-EN 1401 contindrà la següent informació: 
referència a l’esmentada Norma, codi de l’àrea d’aplicació, nom del fabricant i/o marca comercial, dimensió 
nominal, gruix mínim de paret o SDR, material, rigidesa anular nominal, informació del fabricant i prestacions en 
clima fred. 
 
Els tubs de paret estructurada hauran d’estar marcats a intervals màxims de dos metres (2 m), com a mínim un 
cop per tub. El marcatge mínim requerit, d’acord amb la UNE EN 13476 contindrà la següent informació: 
referència a l’esmentada Norma, dimensions nominals, nom del fabricant i/o marca comercial, classe de rigidesa, 
flexibilitat anular, material, codi d’àrea d’aplicació, informació del fabricant, resistència a l’impacte i classe de 
tolerància estreta. 
 
Els tubs amb funció de dren hauran d’estar marcats a intervals màxims de sis metres (6 m), com a mínim un cop 
per tub. El marcatge mínim requerit, d’acord amb la UNE 53994, contindrà la següent informació: nom del 
fabricant i/o marca comercial, material, diàmetre nominal, tipus i sèrie del tub, any de fabricació i referència a 
l’esmentada Norma. 
 
En qualsevol cas, els tubs portaran un marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
 
 

2603.1.1.6. Recepció  i control de qualitat 
 
A la recepció en obra del material, es comprovarà que les seves dimensions són les especificades en aquest Plec 
i en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
La garantia de qualitat dels tubs emprats a l'obra serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista 
adjudicatari de les obres. El control de qualitat inclou tant les comprovacions a la recepció dels elements com la 
comprovació dels elements abassegats.  
 
Els productes només podran ser aprovats si els valors exigits per aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals i pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte corregits per les seves toleràncies queden 
garantits. Una vegada aprovats per la Direcció d’Obra, tots i cadascun dels valors nominals corregits per les 

seves toleràncies passaran a ser valors exigibles i el seu incompliment pot donar lloc al rebuig de lots o partides 
sense perjudici de les responsabilitats legals corresponents.  
 
Els tubs hauran de disposar d’un full d’assajos subscrit per un laboratori acreditat i acceptat per 
infraestructures.cat, o per un altre laboratori d’assaigs o organisme de control o certificació acreditat d’un Estat 
membre de la Unió Europea o que sigui part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu sobre la base de les 
prescripcions tècniques corresponents, es tindran en compte els resultats dels assajos que s’han realitzat en el 
corresponent Estat membre i no es repetiran innecessàriament els mateixos assajos. Per això, els laboratoris en 
qüestió hauran d’oferir unes garanties raonables i satisfactòries quant a la seva qualificació tècnica i professional i 
a la seva independència (per exemple, segons la EN 45000). A més, el subministrament s’acompanyarà d’un 
certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
 
A més de les prescripcions anteriors, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, es portaran a terme els 
assajos necessaris per a la comprovació de les característiques que estimi necessàries, de les especificades al 
present Article. 
 
La Direcció d’Obra indicarà les mesures a adoptar en el cas que els tubs no compleixin alguna de les 
especificacions establertes al present Article. 
 
 

2603.1.2. Tubs de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer 

 
 

2603.1.2.1.  Definicions 
 
S’entén per tub prefabricat de formigó en massa (HM) aquell que està fabricat únicament amb formigó en massa i, 
per tant, no té cap armadura ni fibra d’acer que serveixi de reforç.  
 
El tub de formigó armat (HA) és aquell la resistència estructural del qual és reforçada per armadures constituïdes 
en una o vàries gàbies, convenientment col·locades per a resistir els esforços de tracció a la paret del tub. 
 
Finalment, s’entén per tub prefabricat de formigó amb fibres d’acer (HF) aquell la resistència estructural del qual 
és augmentada per fibres d’acer. 
  
Es defineix com a diàmetre nominal (DN) la designació numèrica compartida per tots els components de la 
canonada. És un número arrodonit convenientment per a utilitzar-se com a referència i és equivalent al diàmetre 
interior de fabricació quan aquest s’expressa en mil·límetres. Per als elements la secció interior dels quals és 
ovoïdal, la dimensió nominal (WN/HN) ve donada per la designació numèrica amplada/alçada interior. 
 
 

2603.1.2.2.  Materials 
 
Tot allò que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu article 9. 
 
Quant al formigó, la granulometria dels àrids que s’utilitzin haurà de ser determinada pel fabricant, de manera que 
el producte acabat compleixi les característiques indicades a les UNE-EN 1916 i UNE 127916. El ciment ha de 
ser pòrtland o putzolànic. No s’admeten barreges de ciments de diferents tipus o procedències. La resta de 
característiques dels àrids, així com el ciment, l’aigua de pastat i els possibles additius hauran de ser conformes 
amb la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. Tanmateix l’acer 
utilitzat per les armadures dels tubs de formigó armat, com també el seu recobriment, han de complir amb 
l’esmentada Instrucció. Es podrà fer servir acer trefilat, sempre que constitueixi una malla contínua 
electrosoldada, formant gàbies d’armat. 
 
 

2603.1.2.3. Característiques físiques i mecàniques 
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El tub haurà de suportar la càrrega mínima d’assaig que li correspon, segons el seu diàmetre nominal  DN i classe 
resistent. La classe resistent correspondrà a la càrrega mínima a l’assaig d’aixafament, en kN/m, dividida per una 
mil·lèsima part de la dimensió nominal (DN) o de l’amplada nominal (WN) de l’element, d’acord amb la UNE-EN 
1916. Les càrregues mínimes d’assaig s’indiquen a la Taula 2603.10 per a tubs de formigó en massa, a les 
Taules 2603.11 i 2603.12 per a tubs circulars de formigó armat  i per a tubs circulars amb fibra d’acer (són vàlides 
tant la classificació de tipus E com la classificació de tipus A) i a la Taula 2603.13 per als tubs de secció ovoïdal 
de formigó armat. 
 
La longitud mínima per a tubs de formigó armat i tubs de formigó amb fibra d’acer serà de 2 m. Els tubs de 
formigó en massa no han de complir aquesta limitació, segons la UNE-EN 127916.  
 
El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall recte 
perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
 
No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del 
procés d'emmotllament. 
 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 
qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. Es poden admetre bombolles o buits les dimensions dels quals no 
superin els 20 mm de diàmetre i els 6 mm de profunditat. 
 
 

Taula 2603.10 
Càrregues mínimes per tub de formigó en massa 

 

Diàmetre 
 nominal 

Càrregues de trencament (Fn) 
mínimes d’assaig kN/m 

 

Classe N 
Fn=90 kN/m² 

Classe R 
Fn=135 kN/m² 

150 - 20,5 

200 - 27 

250 - 34 

300 27 40,5 

400 36 54 

500 45 67,5 

600 54 81 

D’acord amb la UNE 127916 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2603.11 
Càrregues mínimes d’assaig per a tubs de formigó armat i tubs amb fibra d’acer.  

Classificació de tipus E. 
 

Diàmetre 
 nominal 

Càrregues de fissuració (Ff) i trencament (Fn) 
mínimes d’assaig KN/m 

 

Classe 60 
Ff= 40kn/m² 
Fn= 60kn/m² 

Classe 90 
Ff= 60kn/m² 
Fn= 90kn/m² 

Classe 135 
Ff= 90kn/m² 

Fn= 135kn/m² 

Classe 180 
Ff= 120kn/m² 
Fn= 180kn/m² 

Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn 

300 
400 
500 
600 
700* 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

18 
24 
30 
36 
42 

27 
36 
45 
54 
63 

27 
36 
45 
54 
63 

40,5 
54 

67,5 
81 

94,5 

36 
48 
60 
72 
84 

54 
72 
90 
108 
126 

800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 

- 
36 
40 
44 
48 

- 
54 
60 
66 
72 

48 
48 
60 
66 
72 

72 
72 
90 
99 
108 

72 
72 
90 
99 
108 

108 
108 
135 

148,5 
162 

96 
96 
120 
132 
144 

144 
144 
180 
198 
216 

1.300* 
1.400 
1.500 
1.600 

 
56 
60 
64 

 
84 
90 
96 

 
84 
90 
96 

 
126 
135 
144 

 
126 
135 
144 

 
189 

202.5 
216 

 
168 
180 
192 

 
252 
270 
288 

1.800 
2.000 

72 
80 

108 
120 

108 
120 

162 
180 

162 
180 

243 
270 

216** 
** 

324** 
** 

2.500 
3.000 

100 
120 

150 
180 

150 
180 

225 
270 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

* Diàmetres no habituals **Classes resistents per a dissenys especials 

D’acord amb la UNE 127916 

 
 

Taula 2603.12 
Càrregues mínimes d’assaig per a formigó armat i amb fibra d’acer. 

Classificació tipus A. 
 

Diàmetre 
 nominal 

Càrregues de fissuració (Ff) i trencament (Fn) 
mínimes d’assaig KN/m 

 

Classe I 
Ff= 40kn/m² 
Fn= 60kn/m² 

Classe II 
Ff= 50kn/m² 
Fn= 75kn/m² 

Classe III 
Ff= 65kn/m² 

Fn= 100kn/m² 

Classe IV 
Ff= 100kn/m² 
Fn= 150kn/m² 

Classe V 
Ff= 140kn/m² 
Fn= 175kn/m 

Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn 

300 
400 
500 
600 
700* 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

15 
20 
25 
30 
35 

22,5 
30 

37,5 
45 

52,5 

19,5 
26 

32,5 
39 

45,5 

30 
40 
50 
60 
70 

30 
40 
50 
60 
70 

45 
60 
75 
90 
105 

42 
56 
70 
84 
98 

52,5 
70 

87,5 
105 

122,5 

800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 

- 
36 
40 
44 
48 

- 
54 
60 
66 
72 

40 
45 
50 
55 
60 

60 
67,5 
75 

82,5 
90 

52 
58,5 
65 

71,5 
78 

80 
90 

100 
110 
120 

80 
90 
100 
110 
120 

120 
135 
150 
165 
180 

112 
126 
140 
154 
168 

140 
157,5 
175 

192,5 
210 

1.300* 
1.400 
1.500 
1.600 

52 
56 
60 
72 

78 
84 
90 
96 

65 
70 
75 
80 

97,5 
105 

112,5 
120 

84,5 
91 

97,5 
104 

130 
140 
150 
160 

130 
140 
150 
160 

195 
210 
225 
240 

182 
196 
210 
224 

227,5 
245 

262,5 
280 

1.800 
2.000 

72 
80 

108 
120 

90 
100 

135 
150 

117 
130 

180 
200 

180 
200 

270 
300 

252** 
** 

315** 
** 

2.500 
3.000 

100 
120 

150 
180 

125 
150 

187,5 
225 

162,5 
** 

250 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

** 
** 

* Diàmetres no habituals **Classes resistents per a dissenys especials 

D’acord amb la UNE 127916 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                      PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PGI-10 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 94 de 445 
 

Taula 2603.13 
Càrregues mínimes per tub de secció ovoïdal  

 

Diàmetre 
 Nominal 
(WN/HN) 

Càrregues de fissuració (Ff) i trencament (Fn) 
mínimes d’assaig KN/m 

 

Classe 60 
Ff= 40kn/m² 
Ff= 60kn/m² 

Classe 90 
Ff= 60kn/m² 
Ff= 90kn/m² 

Classe 135 
Ff= 90kn/m² 

Ff= 135kn/m² 

Classe 180 
Ff= 120kn/m² 
Ff= 180kn/m² 

Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn 

600/900 - - 36 54 54 81 72 108 

700/1050 - - 42 63 63 94,5 84 126 

800/1200 - - 48 72 72 108 96 144 

900/1350 - - 54 81 81 121,5 108 162 

1000/1500 - - 60 90 90 135 120 180 

1200/1800 48 72 72 108 108 162 - - 

1400/2100 56 84 84 126 126 189 - - 

D’acord amb la UNE 127916 

 
 
El tub haurà de complir els requisits d’estanqueïtat, i resistència a la flexió longitudinal i a l’aixafament recollits a la 
UNE-EN 1916. Els mètodes d’assaig per a garantir aquests requisits es descriuen als annexos E, D i C de 
l’esmentada Norma, respectivament. 
 
Per a poder garantir la durabilitat dels tubs es compliran com a mínim les prescripcions indicades a la Taula 
2603.14. 
 
 

Taula 2603.14 
Condicions d’usos i durabilitat 

 

Paràmetres 
Sense ambient químic 

específic 
Amb atac químic 

dèbil 
Amb atac químic 

mitjà 

Resistència característica mínima a compressió del formigó per 
durabilitat (MPa) 

30 30 30 

Absorció d’aigua màxima 6 6 6 

Mínim contingut de ciment (kg/m3) 275 325 350 

Tipus de ciment - (*) SR 

Alcalinitat - (*) ≥0,85 

Recobriment a les parets laterals (mm) 20 30 30 

D’acord amb la UNE 127916. (*) A especificar al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
Per a ambients marins o amb possibilitat d’erosió es tindrà en compte la relació de la durabilitat i els recobriments 
mínims per a tubs de formigó armat establerts a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa 
vigent que la substitueixi. 
 
  

2603.1.2.4.  Dimensions 
 

 Tubs de secció circular. 
 

No es podran fer servir tubs circulars de formigó en massa amb un diàmetre superior a 600 mm, d’acord 
amb la UNE 127916. Solament seran admissibles tubs de formigó amb fibres d’acer de fins a DN 2000. 

 
Els diàmetres interiors per a tubs circulars seran els definits a la Taula 2603.15.  

 
 
 
 
 

Taula 2603.15 
Diàmetres i toleràncies per a tubs circulars 

 

Dimensió nominal (DN) 

Toleràncies (mm) 

Diàmetre nominal 
 

Diferència de dues generatrius 
qualsevol d’un tub  

150 ± 5 6 

200 ± 5 6 

250 ± 5 6 

300 ± 5 6 

400 ± 6 6 

500 ± 8 6 

600 ± 9 6 

700 (*) ± 10 7 

800 ± 10 8 

900 (*) ± 10 9 

1000 ± 10 10 

1100 (*) ± 11 11 

1200 ± 12 12 

1300 (*) ± 14 13 

1400 ± 14 14 

1500 ± 15 15 

1600 ± 15 16 

1800 ± 15 16 

2000 ± 15 16 

2500 ± 15 19 

2800 ± 15 19 

3000 ± 15 19 

D’acord amb la UNE 127916, excepte diàmetre de 2800 mm. (*) Diàmetres no habituals. 
S’entén per generatriu la línia formada per punts anàlegs de seccions transversals contigües. 

 
 

 Tubs de secció ovoïdal. 
 

Tots els tubs ovoïdals seran armats. A la Taula 2603.16 es recullen les dimensions interiors per a aquests 
tubs. 

 
 

Taula 2603.16 
Diàmetres i toleràncies per a tubs ovoïdals 

 

Dimensions nominals WN/HN 
 

Amplada (mm) 
WN (eix major) 

Alçada (mm) 
HN  

Toleràncies (mm) 

Amplada/Alçada Diferència entre generatrius 

600/900 600 900 ± 9 9 

700/1050 700 1050 ± 10 11 

800/1200 800 1200 ± 11 12 

900/1350 900 1350 ± 12 14 

1000/1500 1000 1500 ± 13 15 

1200/1800 1200 1800 ± 14 16 

1400/2100 1400 2100 ± 15 19 

D’acord amb la UNE 127916. 

 
 

2603.1.2.5.  Marcatge 
 
Cada tub de dimensions nominals iguals o superiors a 300 mm haurà de marcar-se segons el criteri del capítol 8 
de la UNE-EN 1916, amb les següents particularitats: 
 

 Data de fabricació en la forma AAMMDD (any, mes, dia). 

 Identificació del material del qual està constituït: 
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o HM per a tubs de formigó en massa. 
o HA per a tubs de formigó armat. 
o HF per a tubs de formigó amb fibra d’acer. 

 

 Classe resistent: 
 

o Tub de formigó en massa:  
 
C-N (coeficient de trencament Fn =  90 kN/m²) 
C-R (coeficient de trencament Fn = 135 kN/m²) 
 

o Tub de formigó armat i tubs amb fibra d’acer segons la classificació tipus E o tipus A previstes a la 
UNE 127916: 
 
La classificació tipus E preveu les següents classes: 

 

C-60     (Ft = 40 kN/m²; Fn = 60 kN/m²) 

C-90 (Ft = 60 kN/m²; Fn = 90 kN/m²)                      

C-135 (Ft = 90 kN/m²; Fn = 135 kN/m²) 

C-180 (Ft = 120 kN/m²; Fn= 180 kN/m²) 

 
La classificació tipus A preveu les següents classes: 

 
C-I     (Ft = 40 kN/m²; Fn = 60 kN/m²)  

  C-II    (Ft = 50 kN/m²; Fn = 75 kN/m²) 
C-III   (Ft = 65 kN/m²; Fn = 100 kN/m²) 
C-IV   (Ft = 100 kN/m²; Fn = 150 kN/m²) 
C-V    (Ft = 140 kN/m²; Fn = 170 kN/m²) 

 

 Identificació de la utilització particular prevista: 
 

o Sense ambient químic específic no es requereix cap marcatge. 
o Amb atac químic dèbil es marcarà amb Qa. 
o Amb atac químic mitjà es marcarà amb Qb. 

 

 Diàmetre en mm per a tubs circulars i amplada nominal en mm per a tubs ovoïdals. 
 
Per a dimensions inferiors a 300 mm aquest marcatge es farà com a mínim en un 5% dels tubs de cada partida 
entregada. 
 
 

2603.1.2.6.  Recepció i control de qualitat 
 
A la recepció en obra del material, es comprovarà que les seves dimensions són les especificades al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, amb les toleràncies exigides a l’apartat 2603.1.2.4 del present Article. 
 
Aquells tubs que estiguin en possessió d’una marca de conformitat concedida sobre la base de la UNE 127916 
per un organisme acreditat requeriran la comprovació, a través de l’albarà d’entrega, que el material subministrat 
correspon al sol·licitat, i aniran acompanyats d’un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
En aquests cas, els criteris descrits a continuació per realitzar el control de recepció no seran d’aplicació 
obligatòria, sense perjudici de les facultats que correspongui a la Direcció d’Obra. 
  
Es defineix com a lot cadascun dels trams d’obra de drenatge a executar (aquests trams són delimitats per una 
entrada a la obra de drenatge, un pou intermig o un pou de sortida). 
 
Els assaigs seran realitzats segons la UNE-EN 127916 i la UNE 1916. Els assajos de recepció es realitzaran 
sobre un tub de cada lot i seran els següents: 

 

 Comprovació de les característiques dimensionals d’acord amb la UNE 127916. 

 Estanquitat de la unió d’acord amb la UNE EN 1916.  

 Estanquitat de tub únic d’acord amb la UNE EN 1916.  

 Els tubs amb gruix de paret teòric superior a 125 mm no hauran de ser sotmesos a l’assaig hidrostàtic per 
a determinar l’estanquitat. 

 Aixafament (càrrega de fissuració i càrrega de trencament) d’acord amb la UNE EN 1916.  

 Comprovació de la quantia i disposició de les armadures d’acord amb la UNE EN 1916. S’utilitzaran els 
tubs emprats a l’assaig d’aixafament. 

 Assaig d’absorció d’aigua d’acord amb la UNE EN 1916. S’utilitzaran els tubs emprats a l’assaig 
d’aixafament. 

 
La Direcció d'Obra efectuarà els assajos complementaris que consideri necessaris per a comprovar que els tubs 
de formigó compleixen les característiques exigides.  
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
El control de qualitat inclou tant les comprovacions a la recepció dels elements com la comprovació dels elements 
abassegats. 
 
La Direcció d’Obra indicarà les mesures a adoptar en el cas que els tubs no compleixin alguna de les 
especificacions establertes al present Article. 
 
 

2603.2. Tubs per a la conducció de cables 

 
 

2603.2.1. Definició 

 
Aquest apartat fa referència als tubs destinats, principalment, a la funció de contenir directament cables de 
conduccions elèctriques o de comunicacions. 
 
 

2603.2.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest apartat s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu article 9. 
 
Els tubs utilitzats seran de polietilè (PE) o policlorur de vinil no plastificat (PVC-U). No obstant, el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars en podrà establir altres tipus de material a utilitzar. 
 
 

2603.2.3. Classificacions físiques i mecàniques 

 
Els tubs seran de paret exterior llisa o corrugada i de paret interior llisa per a afavorir el lliscament dels cables. 
Han de presentar un aspecte homogeni i estar exempts d’irregularitats internes i externes. 
 
Segons les propietats mecàniques, la classificació dels tubs per a conducció de cables és la següent: 
 

 Segons la resistència a compressió, es classifiquen en:  
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o Tipus 250: amb una resistència a compressió obtinguda a l’assaig previst a la UNE 61386-24 
superior a 250 N. 

o Tipus 450: amb una resistència a compressió obtinguda a l’assaig previst a la UNE 61386-24 
superior a 450 N. 

o Tipus 750: amb una resistència a compressió obtinguda a l’assaig previst a la UNE 61386-24 
superior a 750 N. 

 
Els tubs tipus 250 són previstos per a ser instal·lats amb precaucions especials i els tipus 450 i 750 són 
previstos per a ser instal·lats sense precaucions addicionals. 
 

 Segons la resistència a l’impacte es classifiquen en lleugers (L) i normals (N) segons l’assaig d’impacte 
previst a la UNE 61386-24.  
 

Aquest Plec només preveu l’ús de tubs flexibles segons la UNE 61386-24 (que poden ser corbats amb la ma amb 
una força raonablement dèbil i que està destinat a ser corbat freqüentment). No obstant, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars podrà establir l’ús de tubs rígids (que no poden ser corbat o que només poden ser corbats 
amb l’ajuda de mitjans mecànics). 
 
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà d’indicar si els tubs per a conducció de cables requereix 
d’una protecció especial a l’atac químic, a altes temperatures o al foc. 
 
A part d’allò establert en aquest apartat, els tubs, les peces d’unió i els altres accessoris compliran allò establert a 
la UNE 61386-24. 
 
 

2603.2.4. Dimensions 

 
Els tubs es denominen pel seu diàmetre nominal, que correspon al seu diàmetre exterior. A la Taula 2603.17 es 
presenten els diàmetres exteriors i interiors i les seves toleràncies,  per a tubs per a conducció de cables. 
 

 
Taula 2603.17 

Diàmetres exterior i interior per a tubs de conducció de cables. Toleràncies 
 

Diàmetre nominal / 
Diàmetre exterior 

Tolerància Diàmetre interior 

25 + 0,5 18 

32 +0,6 24 

40 +0,8 30 

50 + 1,0 37 

63 + 1,2 47 

75 + 1,4 56 

90 + 1,7 67 

110 + 2,0 82 

125 +2,3 94 

140 + 2,6 106 

160 + 2,9 120 

180 + 3,3 135 

200 + 3,6 150 

225 + 4,1 170 

250 + 4,5 188 

Mesures en mm. D’acord amb la UNE 61386-24 

 
 

2603.2.5. Subministrament i emmagatzematge 

 
Els tubs es subministraran en barres o en rotlles. Les barres tindran una llargària mínima de 3 m, i els rotlles una 
llargada mínima de 25 m. 
 

El transport s’ha de realitzar en vehicles amb el sol horitzontal, de superfície llisa i exempta d’elements punxants 
que puguin malmetre els tubs. 
 
El lloc destinat als seu emmagatzematge haurà d’estar suficientment anivellat i enrasat. Quan es prevegin 
llargues duracions d’emmagatzematge en zones d’alta radiació solar, es protegiran els tubs del sol cobrint-los 
amb lones que permetin el pas de l’aire. 
 
 

2603.2.6.  Marcatge  

 
El marcatge mínim requerit, d’acord amb la UNE-EN 61386-24, contindrà la següent informació: nom del 
fabricant, marca de identificació del producte, tipus de resistència a la compressió (tipus 250, 450 o 750) i codi de 
classificació segons la resistència a l’impacte (L o N). 
 
 

2603.2.7.  Recepció i control de qualitat 

 
A la recepció en obra del material, es comprovarà que les seves dimensions són les especificades al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars.  
 
Els tubs per la conducció de cables hauran de disposar d’un full d’assajos subscrit per un laboratori acreditat i 
acceptat per infraestructures.cat, o per un altre laboratori d’assaigs o organisme de control o certificació 
acreditat d’un Estat membre de la Unió Europea o que sigui part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
sobre la base de les prescripcions tècniques corresponents. Els laboratoris en qüestió hauran d’oferir unes 
garanties raonables i satisfactòries quant a la seva qualificació tècnica i professional i a la seva independència 
(per exemple, segons la EN 45000). A més, el subministrament s’acompanyarà d’un certificat de garantia del 
fabricant, signat per una persona física. 
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
El control de qualitat inclou tant les comprovacions a la recepció dels elements com la comprovació dels elements 
abassegats.  
 
A més de les prescripcions anteriors, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, es portaran a terme els 
assajos necessaris per a la comprovació de les característiques que estimi necessàries, de les especificades al 
present Article. 
 
 
2603.3. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament d'aquests materials es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formin part. 
 
Als abassegaments, els tubs s'abonaran per metres linials (m) realment abassegats únicament en el cas de 
paralització o resolució de l’obra.  
 
 
Normes de referència 
 

 UNE 61386-24. Sistemes de tubs per a la conducció de cables. Part 24: Requisits particulars. Sistemes 
de tubs enterrats sota terra. 

 UNE 53994. Tubs i accessoris de policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) i polietilè (PE) per a drenatge 
soterrat en obres d’edificació i enginyeria civil. 

 UNE 127916. Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra 
d’acer. 
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 UNE-EN 1401. Sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. 
Policlorur de vinil no plastificat (PVC-U). 

 UNE-EN 1916. Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra 
d’acer. 

 UNE-EN 12666. Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació i sanejament soterrat 
sense pressió. Polietilè (PE). 

 UNE-EN 13476. Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació i sanejament enterrat 
sense pressió. Sistemes de canalització de paret estructurada de policlorur de vinil no plastificat (PVC-U), 
polipropilè (PP) i polietilè (PE). 

 UNE-EN ISO 9969. Tubs de materials termoplàstics. Determinació de la rigidesa anular. 
 
 
 
 

Article 2604. Tapes i reixes de fosa 
 
 

 
2604.1. Definició  

 
Es defineixen com tapes de fosa els elements mòbils del dispositiu de cobriment o de tancament que cobreix 
l'obertura d'un pou de visita o d'un embornal construïts amb aliatge de ferro-carboni sent la proporció d'aquest 
últim entre el 2,2 i 4%. 
 
Es defineixen com reixes de fosa els elements mòbils del dispositiu de tancament o de cobriment anàleg a la 
definició anterior però que permet l'evacuació de les aigües d’escorrentia. 
 
 
2604.2. Classificació  

 
Les tapes i reixes de fosa amb el corresponent marc es divideixen en les classes que s'enumeren a continuació 
en funció de la força de control, que és la força expressada en kN aplicada als dispositius de tancament o de 
cobriment durant l’assaig de resistència recollit a la UNE-EN 124:  

 

 A 15 (força de control 15 kN), classe adequada per a zones susceptibles de ser utilitzades exclusivament 
per vianants i ciclistes. 

 B 125 (força de control 125 kN), classe adequada per a voreres, zones de vianants i superfícies similars, 
àrees d’estacionament i aparcaments per a vehicles lleugers. 

 C 250 (força de control 250 kN), classe adequada per a vorals i cunetes de carrers. 

 D 400 (força de control 400 kN),  classe adequada per a calçades de carreteres, vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a qualsevol tipus de vehicle. 

 E 600 (força de control 600 kN), classe adequada per a àrees on circulen majoritàriament vehicles 
d’elevat tonatge. 

 F 900 (força de control  900 kN), classe adequada per a zones sotmeses a càrregues particularment 
elevades. 

 
El Projecte en determinarà la classe requerida, el seu disseny i el mecanisme de seguretat que ha de tenir en cas 
necessari. 
 
 
2604.3. Materials  

 
Les tapes i reixes de fosa estaran fabricades amb algun dels següents elements: 
 

 Fosa de grafit laminar, que complirà la UNE-EN 1561.  

 Fosa de grafit esferoïdal, que complirà la UNE-EN 1563. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indicarà el material que conformarà les tapes i reixes de fosa, que 
en qualsevol cas complirà amb la UNE-EN 124. 
 
Tot allò que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu article 9. 
 
 
2604.4. Característiques generals 

 
Les tapes i reixes de fosa estaran lliures de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per a ser utilitzades. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indicarà si les tapes han de ser dissenyades amb o sense orificis 
de ventilació. En el cas de tenir orificis de ventilació, la seva superfície mínima serà la següent: 
 

 Per a una quota de pas de fins a 600 mm, la superfície mínima de ventilació serà el 5% de la superfície 
d’un cercle amb un diàmetre igual a la quota de pas.  

 Per a una quota de pas superior a 600 mm, la superfície mínima de ventilació serà de 140 cm2. 
 
S’entén per quota de pas el diàmetre del cercle major que pot ser inscrit a l’obertura lliure de l’element. 
 
A més, els orificis de ventilació tindran les següents dimensions: 
 

 Ranures 
 

o Longitud: inferior o igual a 170 mm. 
o Amplada: 18 mm a 25 mm per a classes A 15 i B 125; 18 mm  a 32 mm per a classes C 250 a F 

900. 
 

 Forats 
 

o Diàmetre: 18 mm a 38 mm per a classes A 15 i B 125; 30 mm a 38 mm per a classes C 250 a F 
900. 

 
Les tapes i les reixes de fosa han d’estar assegurades dins d’un marc per a complir amb les condicions 
requerides per al lloc de trànsit al qual està destinat, segons la seva classificació. 
 
L’angle d’obertura de tapes o reixes articulades ha de ser com a mínim de 100º respecte al pla horitzontal, 
excepte que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indiqui un altre valor. 
 
 
2604.5. Recepció i control de qualitat 

 
A la recepció en obra del material, es comprovarà que les seves dimensions són les especificades al Projecte. 
 
Totes les tapes i reixes de fosa hauran de portar la referència a la UNE-EN 124, la classe apropiada per al seu ús, 
la referència del fabricant i un full d’assajos subscrit per un laboratori acreditat i acceptat per infraestructures.cat, 
o per un altre laboratori d’assaigs o organisme de control o certificació acreditat d’un Estat membre de la Unió 
Europea o que sigui part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu sobre la base de les prescripcions tècniques 
corresponents. Els laboratoris en qüestió hauran d’oferir unes garanties raonables i satisfactòries quant a la seva 
qualificació tècnica i professional i a la seva independència (per exemple, segons la EN 45000). A més, el 
subministrament s’acompanyarà d’un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
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Les tapes i reixes de fosa hauran d’haver estat assajades conjuntament amb el seu marc i en les seves 
condicions d’utilització. 
 
A més de les prescripcions anteriors, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, es portaran a terme els 
assajos necessaris per a la comprovació de les característiques que estimi necessàries, de les especificades al 
present Article. 
 
El control de qualitat inclou tant les comprovacions a la recepció dels elements com la comprovació dels elements 
abassegats.  
 

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
 
2604.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament d'aquests materials es realitzaran d’acord amb l’indicat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars per a la unitat d’obra de la que formi part. 
 
Als abassegaments, les tapes i reixes de fosa s'abonaran per unitats (u) realment abassegats únicament en el cas 
de paralització o resolució de l’obra.  
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN 124. Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i 
vehicles. 

 UNE-EN 1561. Fosa. Fosa gris. 

 UNE-EN 1563. Fosa. Fosa de grafit esferoïdal. 
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CAPÍTOL 1. TREBALLS PRELIMINARS 
 

 

 

Article 300. Esbrossada del terreny 

 
 
 
300.1. Definició 

 
Consisteix en extreure i enretirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, mala herba, brossa, 
fustes caigudes, enderrocs, escombraries o qualsevol altre material indesitjable segons el Projecte o a criteri de la 
Direcció d’Obra.  
 
L’execució d’aquesta operació inclou les operacions següents: 

 

 Remoció dels materials objecte de l’esbrossada. 

 Retirada i estesa dels mateixos materials en el seu emplaçament definitiu. 
 
La terra vegetal haurà de ser sempre retirada, excepte quan tingui que ser mantinguda segons el que s’indiqui al 
Projecte o per la Direcció d’Obra. 
 
En tot moment s’hauran de seguir les prescripcions recollides al Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, i al RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regulen la producció i gestió de 
residus de construcció i demolició. 
 
 
300.2. Execució de les obres 

 
 

300.2.1. Remoció dels materials procedents de l’esbrossada 

 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i, 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
S’haurà de retirar la terra vegetal de les superfícies de terreny afectades per excavacions o terraplens, segons les 
profunditats definides al Projecte i verificades, o definides durant l’obra. 
 
En zones molt toves o pantanoses la retirada de la capa de terra vegetal pot ser inadequada, ja que pot constituir 
una capa més resistent i menys deformable que el terreny subjacent. En aquests casos i en tots aquells en què, 
segons el Projecte o la Direcció d’Obra, el manteniment d’aquesta capa sigui beneficiós, aquesta no es retirarà. 
 
Les operacions de remoció s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes existents. 
 

El Contractista haurà de disposar de les mesures de protecció adequades per evitar que la vegetació, objectes i 
serveis considerats com permanents, resultin danyats. Quan aquests elements resultin danyats pel Contractista, 
aquest haurà de reemplaçar-los, amb l’aprovació de la Direcció d’Obra, al seu càrrec. 
 
Totes les soques o arrels majors de deu centímetres (10 cm) de diàmetre seran eliminades fins a una profunditat 
no inferior a cinquanta centímetres (50 cm), per sota de la rasant de l’esplanació. 
 
Fora de l’esplanació, les soques de la vegetació que a criteri de la Direcció d’Obra siguin necessàries retirar, en 
funció de les necessitats imposades per la seguretat de la circulació i de la incidència del posterior 
desenvolupament  radicular, es podran deixar tallades a ras del sòl. 
 
Tots els forats causats per l’extracció de les soques i arrels dels arbres s’ompliran  amb material anàleg al sòl que 
ha quedat al descobert en fer l’esbrossada, i es compactarà conforme a allò indicat en aquest Plec fins que la 
superfície s’ajusti a la del terreny existent. 
 
Tots els pous i forats que quedin dins de l’esplanació s’ompliran conforme a les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
Els arbres susceptibles d’aprofitament seran podats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i, 
finalment, s’emmagatzemaran amb molta cura, a disposició de l’Administració i separats de les piles que hagin de 
ser cremades o rebutjades. Excepte indicació en contra de la Direcció d’Obra, la fusta no es trossejarà amb una 
longitud inferior a tres metres (3 m).  
 
Els treballs es realitzaran de forma que no es produeixin molèsties als ocupants de les zones pròximes a l’obra. 
 
 

300.2.2. Retirada i disposició dels materials objecte de l’esbrossada 

 
Tots els productes o subproductes forestals, no susceptibles d’aprofitament, seran eliminats d’acord amb el que, 
sobre aquest particular, estableixi el Projecte o ordeni la Direcció d’Obra. En principi aquests elements seran 
cremats, quan aquesta operació sigui permesa i sigui acceptada per la Direcció d’Obra. El Contractista haurà de 
disposar de personal especialitzat per evitar els danys tant a la vegetació com a béns pròxims. En finalitzar cada 
fase, el foc ha de quedar completament apagat. En particular es tindrà en compte el Decret de la Generalitat de 
Catalunya 130/98, de 12 de maig, de prevenció d’incendis forestals a les zones d’influència de les carreteres 
(DOGC de 9 de juny de 1998). 
 
Els restants materials seran utilitzats pel Contractista, en la forma i en els llocs que assenyali la Direcció d’Obra. 
 
La terra vegetal procedent de l’esbrossada ha de ser disposada en el seu emplaçament definitiu en el menor 
interval de temps possible. En cas que no sigui possible utilitzar-la directament, s’haurà de guardar en piles 
d’alçària no superior a un metre i mig (1,5 m). S’ha d’evitar que sigui sotmesa al pas de vehicles o a 
sobrecàrregues, ni abans de la seva remoció ni durant el seu emmagatzematge, i els trasllats entre punts s’han 
de reduir al mínim. 
 
Si es projecta soterrar els materials procedents de l’esbrossada, aquests s’han d’estendre en capes disposades 
de forma que es redueixi al màxim la formació de forats. Cada capa ha de cobrir-se o barrejar-se amb sòl per 
omplir els possibles forats, i sobre la capa superior s’ha d’estendre almenys trenta centímetres (30 cm) de sòl 
compactat adequadament. Aquests materials no s’estendran en zones on es prevegin afluències apreciables 
d’aigua. 
 
En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el Contractista haurà 
d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per aquesta finalitat, que hauran de 
complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió 
de Residus i, en el cas que s’hagi previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de 
Medi Ambient. 
 
Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer lloc, per la 
Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. Amb tota la documentació 
aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors. 
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300.3. Amidament i abonament 

 
L’ esbrossada del terreny  s’amidarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. 
 
 
En aquesta unitat d’obra es considera inclosa l’obtenció dels permisos necessaris per a l’abocament del material 
procedent de l’esbrossada. 
 
Les mesures de protecció de la vegetació, i béns i serveis considerats com permanents, no seran objecte 
d’abonament independent. Tampoc, s’abonarà l’esbrossada de les zones de préstec. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
la unitat d’obra que intervé en aquest Article. Si a l’esmentat Plec no es fa referència a l’abonament d’aquesta 
unitat, s’entendrà compresa a la d’excavació, o de preparació de la base de reblert o explanada. 
 
 
 

Article 301. Demolicions 

 
 
 
301.1. Definició 

 
Consisteix en l’enderrocament de totes les construccions o elements constructius, tals com voreres, ferms, 
edificis, obres de fàbrica o altres, que sigui necessari eliminar per l’adequada execució de l’obra.  
 
Inclou les següents operacions:  
 

 Treballs de preparació i de protecció. 

 Enderroc, fragmentació o desmuntatge de construccions. 

 Retirada dels materials. 
 
 
301.2. Classificació 

 
Segons el procediment d’execució, les demolicions es podran classificar de la següent manera: 
 

 Demolició amb màquina excavadora. 

 Demolició per fragmentació mecànica. 

 Demolició amb explosius. 

 Demolició per impacte de bola de gran massa. 

 Desmuntatge d’element a element. 

 Demolició mixta. 

 Demolició per altres tècniques. 
 
 
301.3. Estudi de la demolició 

 
Prèviament als treballs de demolició s’elaborarà un estudi de demolició, que haurà de ser sotmès a l’aprovació de 
la Direcció d’Obra, essent el Contractista responsable del contingut d’aquest estudi i de la seva correcta execució.  
 

En l’estudi de demolició hauran de definir-se com a mínim: 
 

 Mètodes de demolició i etapes de la seva aplicació. 

 Estabilitat de les construccions romanents en cada etapa, així com els abassegaments i cindris 
necessaris.  

 Estabilitat i protecció de construccions romanents que no vagin a ser demolides. 

 Protecció de les construccions i instal·lacions de l’entorn. 

 Manteniment o substitució provisional de serveis afectats per la demolició. 

 Mitjans d’evacuació i definició de zones d’abocament dels productes de la demolició. 

 Cronogrames de treballs. 

 Pautes de control. 

 Mesures de seguretat i salut. 
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. En tot moment s’hauran de seguir les prescripcions 
recollides al Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i al RD 105/2008, d’1 de 
febrer, pel qual es regulen la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 
 
 
301.4. Execució de les obres 

 
 

301.4.1. Enderroc de construccions 

 
El Contractista serà responsable de l’adopció de totes les mesures de seguretat i del compliment de les 
disposicions vigents en efectuar les operacions d’enderroc, així com d’evitar que es produeixin danys, molèsties o 
perjudicis a les construccions, béns o persones pròximes i de l’entorn, sense perjudici de la seva obligació de 
complir les instruccions que eventualment dicti la Direcció d’Obra. 
 
Abans d’iniciar la demolició es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions, d’acord amb les entitats 
administradores o propietàries de les mateixes. S’haurà de prestar especial atenció a conduccions elèctriques i de 
gas soterrades.  
 
La utilització d’explosius estarà condicionat a l’obtenció del permís de l’autoritat competent amb jurisdicció en la 
zona de l’obra. Les gestions aniran a compte i responsabilitat del Contractista. 
 
La profunditat de demolició dels ciments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota 
més baixa de reblert o desmunt, excepte indicació en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra.  
 
En el cas particular d’existir conduccions o serveis soterrats fora d’ús, hauran de ser excavats i eliminats fins a 
una profunditat no inferior a metre i mig (1,5 m) sota el terreny natural o nivell final d’excavació, cobrint una banda 
de com a mínim metre i mig (1,5 m) al voltant de l’obra, excepte especificació en contra del Projecte o de la 
Direcció d’Obra. Els extrems oberts d’aquestes conduccions hauran de ser segellats degudament. 
 
La demolició amb màquina excavadora únicament serà admissible en construccions, o part d’elles, d’alçària 
inferior a l’abast de la cullera. 
 
Es prohibeix l’enderrocament per empenta d’edificacions d’alçària superior a tres metres i mig (3,5 m). 
 
En la demolició d’edificis d’element a element serà d’aplicació la Norma Tecnològica d’Edificació corresponent a 
demolicions (NTE-ADD). 
 
En situacions de demolició que aconsellessin l’ús d’explosius i no fossin aquests admissibles pel seu impacte 
ambiental, s’haurà de recórrer a tècniques alternatives tals com fracturació hidràulica o ciment expansiu.  
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En finalitzar la jornada de treball no hauran de quedar elements d’obra en estat inestable o perillós. 
 
 

301.4.2. Retirada dels materials d’enderroc 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra establiran la posterior 
utilització dels materials procedents de les demolicions.  
 
Els materials d’enderroc que hagin de ser utilitzats en l’obra es netejaran, s’abassegaran i transportaran en la 
forma i als llocs que assenyali la Direcció d’Obra.  
 
Dins dels límits d’expropiació no es podran fer abocaments no contemplats en el Projecte, excepte especificació 
de la Direcció de l’Obra. 
 
En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el Contractista haurà 
d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per aquesta finalitat, que hauran de 
complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió 
de Residus i, en el cas que s’hagi previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de 
Medi Ambient. 
 
Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer lloc, per la 
Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. Amb tota la documentació 
aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors. 
 
En cas d’eliminació de materials mitjançant incineració, s’hauran d’adoptar les mesures de control necessàries 
per evitar qualsevol possible afectació a l’entorn, dins del marc de la normativa legal vigent. 
 
 
301.5. Amidament i abonament 

 

Les demolicions d’edificacions o massissos s’amidaran per metres cúbics (m3). En el cas d’edificacions es 
considerarà el volum exterior demolit, buit i massís, realment executat en obra. En el cas de demolició de 
massissos es mesuraran per diferència entre les dades inicials, considerades immediatament abans de començar 
la demolició, i les dades finals, considerades immediatament després de finalitzar la mateixa. 
 
Les demolicions de ferms, voreres i illes s’amidaran per metres quadrats (m2) segons la superfície realment 
demolida en obra, considerant, en el cas de ferms, un gruix màxim de 35 cm per a mescla bituminosa i 25 cm per 
a formigó. 
 
Les demolicions de ferms, voreres i illes no contemplades explícitament en el Projecte es consideraran incloses a 
la unitat d’esbroçada, d’excavació o de preparació de la base del reblert o explanada, no donant per tant lloc a 
l’amidament o abonament per separat.  
 
Es considera inclòs en el preu, en tots els casos, la retirada dels productes resultants de la demolició i el seu 
transport al lloc d’utilització, abassegament o abocament, segons ordeni la Direcció d’Obra.  
 
Si en el Projecte no es fa referència a la unitat de demolicions, s’entendrà que està compresa a la unitat 
d’esbroçada, d’excavació o de preparació de la base del reblert o explanada, i per tant, no donarà lloc al seu 
amidament ni abonament per separat. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència  
 

 NTE-ADD. Norma Tecnològica d’Edificació corresponent a demolicions. 

 
 
 

Article 302. Escarificació i compactació 

 
 
 
302.1. Definició 

 
Consisteix en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a efectes d’homogeneïtzar 
la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades d’acord amb la seva situació en obra. 
 
 
302.2. Execució de les obres 

 
L’operació es portarà a terme de forma que sigui mínim el temps que passi entre l’esbrossada o, en el seu cas, 
l’excavació, i el començament d’aquestes.   
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

302.2.1. Escarificació 

 
L’escarificació es portarà a terme a les zones i amb les profunditats que estipuli el Projecte o la Direcció d’Obra, 
no podent escarificar en cap cas a una profunditat menor de quinze centímetres (15 cm), ni major de trenta 
centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria preceptiva la retirada del material i la seva posterior col·locació per 
capes essent aplicable l’articulat corresponent a moviment de terres. 
 
S’hauran d’assenyalar i tractar-se específicament aquelles zones en què l’operació pugui interferir amb obres 
subjacents de drenatge o reforç del terreny. 
 
 

302.2.2. Compactació 

 
La compactació dels materials escarificats es realitzarà d’acord amb l’especificat a l’Article 330 “Terraplens” 
d’aquest Plec. La densitat serà igual a l’exigible a la zona d’obra de la qual es tracti.   
 
S’hauran d’assenyalar i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part superior d’obres 
subjacents de drenatge o reforç del terreny, adoptant a més les mesures de protecció davant de la possible 
contaminació del material granular per les terres de fonamentació de terraplè, que prevegi el Projecte o, en el seu 
defecte, assenyali la Direcció d’Obra. 
 
 
302.3. Amidament i abonament  

 
L’escarificació i la seva corresponent compactació no seran objecte d’abonament independent, considerant-les 
incloses en l’execució de la capa immediatament superior de l’obra, excepte especificació en contra del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. En aquest últim cas s’amidarà per metres quadrats (m2) realment executats, 
mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. 
 
 
 

Article 303. Escarificació i compactació del ferm existent 
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303.1. Definició 

 
Consisteix en la disgregació del ferm existent, efectuada per mitjans mecànics, eventual retirada o addició de 
materials i posterior compactació de la capa així obtinguda. 
 
No es consideraran inclosos en aquesta unitat les operacions de demolició del ferm existent i posterior retirada 
dels materials que el constitueixin. 
 
 
303.2. Execució de les obres 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

303.2.1. Escarificació 

 
L’escarificació es portarà a terme a les zones i amb la profunditat que s’estipuli en el Projecte o que, en el seu 
defecte, assenyali la Direcció d’Obra. 
 
Els equips de maquinària per l’escarificació hauran de ser proposats pel Contractista i aprovats per la Direcció 
d’Obra. 
 
 

303.2.2. Retirada de productes 

 
En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el Contractista haurà 
d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per aquesta finalitat, que hauran de 
complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió 
de Residus i, en el cas que s’hagi previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de 
Medi Ambient. 
 
Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer lloc, per la 
Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. Amb tota la documentació 
aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors. 
 
 

303.2.3. Addició de nous materials i compactació 

 
El material de regularització de la zona escarificada tindrà les mateixes característiques que la capa 
immediatament superior.  
 
Seran d’aplicació les prescripcions relatives a la unitat d’obra corresponent contingudes al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
Els equips de compactació i el grau de compactació seran els adequats al material escarificat. 
 
 
303.3. Amidament i abonament 

 
L’escarificació i compactació del ferm existent no s’abonaran, considerant-les incloses a la unitat corresponent de 
ferm o esplanació, excepte que figuri expressament en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. En aquest 
cas, s’amidaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. 
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CAPÍTOL 2. EXCAVACIONS 

 
 
 

Article 320. Excavació de l’esplanació i préstecs 

 
 
 
320.1. Definició 

 
Consisteix en el conjunt d’operacions per excavar i anivellar les zones on ha d’assentar-se la carretera, incloent la 
plataforma, els talussos, les cunetes, zones d’emplaçament d’obres de fàbrica, etc. 
 
S’inclouen en aquesta unitat l’ampliació de les trinxeres, la millora dels talussos en els desmunts per disminució 
del seu pendent i l’excavació addicional en sòls inadequats, ordenada per la Direcció d’Obra, qualsevol que sigui 
la seva amplada o profunditat. 
 
Aquesta unitat d’obra no es considerarà en el cas dels préstecs, ja que el material que s’obtingui en els mateixos 
ve contemplat i valorat com a material de préstec col·locat a obra, incloent cànon d’extracció, excavació, 
transport, permisos, taxes, etc., acomplint en qualsevol cas la normativa mediambiental en vigor.  
 
A més del que s’ha esmentat anteriorment, queden incloses en aquesta unitat d’obra els següents conceptes i 
operacions: 
 

 Excavació convencional, excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells 
hidràulics i l’excavació amb explosius, sigui quin sigui el percentatge de roca que es trobi no excavable 
amb mitjans mecànics. 

 Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge, 
fins i tot quan el mateix material s’hagi d’emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i 
descàrrega des de l’últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador. 

 La conservació adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 
dels llocs d’emmagatzematge o abocadors. 

 Els camins d’accessos necessaris per a l’execució de les excavacions en desmunt. 

 Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 
 
320.2. Classificació de les excavacions 

 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions sempre es consideraran com a: 
 
“Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca”. 
 
Es considera com a terreny sense classificar, incloent-hi roca, el que per a la seva excavació cal la utilització de 
mitjans de qualsevol tipus, inclosos mitjans mecànics potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i, fins i tot, explosius o martells piconadors o qualsevol combinació d’aquests sistemes.  
 

 
320.3. Execució de les obres 

 
 

320.3.1. Generalitats 

 
Un cop finalitzades les operacions d’esbrossada del terreny i excavació de la terra vegetal, s’iniciaran les obres 
d’excavació, previ acompliment del següents requisits: 

 

 Les obres d’excavació s’ajustaran a les alineacions, pendent, dimensions i altra informació continguda al 
Projecte o que transmeti la Direcció d’Obra. 

 El Contractista presentarà amb suficient antelació a la Direcció d’Obra, que ho aprovarà si s’escau, un 
programa dels treballs d’excavació, amb el sistema d’execució previst i la destinació dels materials que 
s’obtinguin. 

 S’hauran d’haver finalitzat tots els treballs previs a la zona a excavar, a criteri de la Direcció d’Obra, per 
garantir una correcta execució. 

 
Durant l’execució dels treballs es prendran, en qualsevol cas, les precaucions adequades per no disminuir la 
resistència o estabilitat del terreny no excavat. En especial, es consideraran les característiques tectònico-
estructurals de l’entorn i les alteracions del seu drenatge, i s’adoptaran les mesures necessàries per evitar els 
següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca o de blocs de la mateixa causada per voladures 
inadequades, esllavissaments ocasionats pel descalçament del peu de l’excavació, entollades causades per un 
drenatge defectuós de les obres, talussos provisionals excessius, etc. 
 
La Direcció d’Obra, a la vista del terreny, d’estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, 
podrà modificar els talussos definits al Projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les excavacions amb 
els nous talussos definits i sense cap modificació en els preus d’aquesta unitat d’obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors eixamplaments. En 
qualsevol cas, si hi hagués necessitat d’un eixamplament posterior, aquest s’executarà des de dalt i mai 
mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de 
voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació. 
 
A la proposta del programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 

 Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

 Longitud màxima de perforació. 

 Diàmetre de les barrinades de pre-tall i disposició d’aquestes. 

 Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició d’aquestes. 

 Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

 Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades. 

 Esquema de detonació de les voladures. 

 Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de 
l'obra. 

 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les 
vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 105 de 445 
 

L'aprovació del programa per la Direcció d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació d’obtenir els permisos 
adequats i de l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. El Contractista haurà de prestar especial atenció a les mesures de seguretat destinades a evitar 
projeccions de materials. 
 
L'aprovació inicial del programa per part de la Direcció d'Obra podrà ser reconsiderada per aquesta si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà de 
presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte 
d'abonament. 
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

320.3.2. Drenatge 

 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la Direcció d’Obra. 
 
L'esplanada es constituirà amb el pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectades amb 
el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin 
precises segons la Direcció d’Obra. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les 
excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de la Direcció d’Obra, davant els 
nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, 
procedirà quan la Direcció d’Obra ho indiqui, al restabliment de les obres afectades, i aniran al seu càrrec les 
despeses corresponents. 
 
 

320.3.3. Terra vegetal 

 
L’excavació de terra vegetal consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 
afectades per les obres. 
 
S’inclou en l’execució d’aquesta unitat d’obra l’excavació de la capa de terra vegetal d’acord amb allò definit als 
Plànols, així com la càrrega, transport i descàrrega al lloc d’abassegament o abocador i per últim la càrrega, 
transport i descàrrega al lloc d’utilització. També s’inclou la conservació en l’abassegament provisional. 
 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d’Obra un pla de treball 
en el que figurin les zones en què s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits pel seu abassegament o el 
corresponent abocador. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària 
lleugera i, fins i tot, si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 
 
La terra vegetal s’abassegarà per a la seva ulterior utilització i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, 
escombraries i restes de troncs i branques. L'alçària dels abassegaments serà d’un metre i mig (1,5 m), i tindran 
la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas 
de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal en abassegaments d’un metre i mig (1,5 
m) d'alçària, es permetran, prèvia aprovació de la Direcció d'Obra, abassegaments de major alçària sempre que la 
terra es remogui amb freqüència convenient.  
 

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

320.3.4. Utilització dels productes d'excavació 

 
Sempre que sigui possible, els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de reblerts i la 
resta d'usos fixats al Projecte, i es transportaran directament a les zones previstes al mateix, i en el seu defecte, 
es farà el que, respecte d'això, disposi la Direcció d’Obra. 
 
En cas d'excavació per voladura en roca, el procediment d'execució haurà de proporcionar un material adequat a 
la destinació definitiva d'aquest, no sent d'abonament les operacions d'ajust de la granulometria del material 
resultant, tret que les anomenades operacions es trobin incloses en una altra unitat d'obra. 
 
No es rebutjarà cap material excavat sense l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra. 
 
Els fragments de roca i còdols de pedra que s'obtinguin de l'excavació i que no vagin a ser utilitzats directament a 
les obres s'arreplegaran i utilitzaran, si procedeix, en la protecció de talussos, canalitzacions d'aigua, defenses 
contra la possible erosió, o en qualsevol altre ús que assenyali la Direcció d’Obra.  
 
Les roques o còdols de pedra que apareguin a l'esplanada, en zones de desmunt de terra, s’hauran d'eliminar, a 
menys que el Contractista prefereixi triturar-los a la grandària que se li ordeni.  
 
El material extret en excés es podrà utilitzar en l'ampliació de terraplens, si així està definit al Projecte o ho 
autoritza la Direcció d’Obra, havent de complir-se les mateixes condicions d'acabat superficial que el reblert sense 
ampliar.  
 
En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el Contractista haurà 
d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per aquesta finalitat, que hauran de 
complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió 
de Residus i, en el cas que s’hagi previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de 
Medi Ambient. 
 
Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer lloc, per la 
Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. Amb tota la documentació 
aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors. 
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

320.3.5. Excavació en roca 

 
Les excavacions en roca s'executaran de manera que no es malmeti, trenqui o desprengui la roca no excavada. 
Es posarà especial atenció en evitar malmetre els talussos del desmunt i la fonamentació de la futura esplanada 
de la carretera. Quan els talussos excavats tinguin zones inestables o la fonamentació de la futura esplanada 
presenti cavitats, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries, amb l'aprovació de la Direcció 
d’Obra. 
 
Es tindrà cura especialment de la sub-rasant que s'estableixi als desmunts en roca, havent de presentar aquesta 
una superfície que permeti un perfecte drenatge sense entollar-se i, en els casos que per efecte de la voladura es 
generin zones sense desguàs, s'hauran d'eliminar aquestes mitjançant l'aplicació de formigó de neteja que generi 
la superfície de la sub-rasant d'acord amb els Plànols establerts per a les mateixes i amb les toleràncies previstes 
al Projecte, no sent aquestes operacions d'abonament.  
 
Quan es prevegi la utilització dels productes de l'excavació en roca, en la formació de pedraplens, se seguiran 
també les prescripcions de l'Article 331, “Pedraplens”, d'aquest Plec.  
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Quan interessi de manera especial que les superfícies dels talussos excavats presentin una bona terminació i es 
requereixi, per tant, realitzar les operacions precises per a tal fi, se seguiran les prescripcions de l'Article 322, 
“Excavació especial de talussos en roca” d'aquest Plec. 
 
La Direcció d’Obra podrà prohibir la utilització de mètodes de voladura que consideri perillosos o danyosos, 
encara que l'autorització no eximeix el Contractista de la responsabilitat pels danys ocasionats com a 
conseqüència d’aquests treballs. 
 
 

320.3.6. Préstecs i abocadors  

 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis préstecs o abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el 
Contractista haurà d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per aquesta finalitat, 
que hauran de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres, en particular, 
el Pla de Gestió de Residus i, en el cas que s’hagi previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la 
Qualitat i el Pla de Medi Ambient. 
 
Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer lloc, per la 
Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. Amb tota la documentació 
aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els préstecs o abocadors. 
 
 

320.3.7. Talussos 

 
L'excavació dels talussos es realitzarà adequadament per no malmetre la seva superfície final, evitar la 
descompressió prematura o excessiva del seu peu i impedir qualsevol altra causa que pugui comprometre 
l'estabilitat de l'excavació final. En el cas que l'excavació del talús sigui definitiva i es realitzi mitjançant perforació i 
voladura de roca, es complirà allò que disposa l'Article 322, “Excavació especial de talussos en roca” d'aquest 
Plec. 
 
Les rases que, d'acord amb el Projecte, hagin de ser executades al peu del talús, s'excavaran de manera que el 
terreny afectat no perdi resistència a causa de la deformació de les parets de la rasa o d’un drenatge defectuós 
d'aquesta. La rasa es mantindrà oberta el temps mínim indispensable, i el material de rebliment es compactarà 
curosament. Així mateix es tindrà especial atenció a limitar la longitud de la rasa oberta al mateix temps, amb el 
propòsit de disminuir els efectes abans esmentats. 
 
Quan sigui necessari adoptar mesures especials per a la protecció superficial del talús, tals com perns, formigó 
projectat, plantacions superficials, revestiment, cunetes de guarda, etc., aquests treballs hauran de realitzar-se 
tan aviat com l'excavació del talús ho permeti.  
 
Es procurarà donar un aspecte a les superfícies finals dels talussos, tant si es recobreixen amb terra vegetal com 
si no, que harmonitzi en la mesura que es pugui amb el paisatge natural existent. En el cas d’utilitzar formigó 
projectat, se li podran afegir colorants o efectuar un altre tractament a efectes que el seu acabat harmonitzi amb 
el terreny circumdant. 
 
La transició de desmunt a terraplè es realitzarà de forma gradual, ajustant i suavitzant els pendents, i adoptant les 
mesures de drenatge necessàries per evitar aportació d'aigua a la base del terraplè. 
 
En el cas que els talussos presentin desperfectes, el Contractista eliminarà els materials despresos o moguts i 
realitzarà urgentment les reparacions complementàries ordenades per la Direcció de l’Obra. Si aquests 
desperfectes són imputables a una execució inadequada o a incompliment de les instruccions de la Direcció 
d’Obra, el Contractista serà responsable dels danys originats i dels costos corresponents. 
 

 
320.3.8. Contactes entre desmunts i terraplens 

 
Es tindrà cura especialment d’aquestes zones de contacte en què l'excavació s'ampliarà fins que la part superior 
del terraplè, en un gruix d’un (1) metre, penetri en ella en tota la seva secció, no admetent seccions a les que el 
suport de la coronació del terraplè i el fons d'excavació estiguin en plans diferents.  
 
En aquests contactes el Contractista tindrà especial cura amb el drenatge i preveurà les mesures necessàries per 
evitar la seva inundació o saturació d’aigua. 
 
 

320.3.9. Tolerància geomètrica d’acabat de les obres 

 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les següents: 
 
A les explanacions excavades en roca, cap punt quedarà per damunt de la superfície teòrica definida als Plànols, 
ni per sota en més de quinze centímetres (15 cm). A les excavacions en terra el valor anterior serà de deu (10) 
centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de 
bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació 
corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes al desguàs previst a tal efecte.  
 
A les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de fins a 
vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una 
tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
A les explanacions excavades per la implantació de camins cap punt quedarà per damunt de la superfície teòrica 
definida als Plànols, ni per sota en més de deu centímetres (10 cm). A les excavacions en terra el valor anterior 
serà de cinc centímetres (5 cm), havent de quedar la superfície perfectament sanejada.   
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions ni les rectificacions per incompliment de 
toleràncies siguin objecte d'abonament. 
 
 
320.4. Amidament i abonament 

 
L’excavació de desmunt de l’esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els 
perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l’excavació, i els perfils 
teòrics de l’esplanació assenyalats als Plànols, o els ordenats per la Direcció d’Obra , que passaran a prendre’s 
com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s’hagin produït.  
 
La Direcció d’Obra podrà obligar al Contractista a omplir les sobre-excavacions realitzades, amb les 
especificacions que aquella consideri oportunes, no sent aquesta operació d’abonament. 
 
No seran objecte d’amidament i abonament per aquest Article aquelles excavacions que entrin en unitats d’obra 
com a part integrant d’aquestes. 
 
Les operacions de pre-tall contemplades en l’excavació especial de talussos en roca de l’article 322 d’aquest Plec 
es consideren incloses dins de les unitats d’excavació en desmunt.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article.  
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Article 321. Excavacions en rases i pous 

 
 
 
321.1. Definició 

 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous. La seva execució inclou les operacions 
d'excavació, apuntalament, possibles esgotaments, anivellació i extracció del terreny, i el consegüent transport 
dels productes remoguts a abocador autoritzat o lloc d'utilització. 
 
S’inclouen en aquesta unitat els conceptes i les operacions següents: 
  

 L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions 
amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius, sigui quin sigui el percentatge 
que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, 
fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i 
descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador. 

 La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 

 
 
321.2. Classificació de les excavacions en rases i pous 

 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en rases i pous sempre es consideraran com a: 
 
“Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca”. 
 
Es considera com a terreny sense classificar, incloent-hi roca, el que per a la seva excavació cal la utilització de 
mitjans de qualsevol tipus, inclosos mitjans mecànics potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i, fins i tot, explosius o martells piconadors o qualsevol combinació d’aquests sistemes.  
 
 
321.3. Execució de les obres 

 
 

321.3.1. Principis generals 

 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb l'antelació suficient, el començament de qualsevol excavació, a 
fi que aquest pugui efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de 
l'excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d’Obra.  
 
Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra podrà autoritzar la iniciació de les obres 
d'excavació. L'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat assenyalada al Projecte i obtenint una superfície 
ferma i neta a nivell del previst al Projecte o esglaonada fins arribar a aquest nivell. No obstant això, la Direcció 
d’Obra podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho considera necessari a fi 
d'assegurar una fonamentació satisfactòria.  
 

Es vigilaran amb detall les franges que voregen l'excavació, especialment si al seu interior es realitzen treballs 
que exigeixin la presència de persones. El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i de les rases una 
superfície de terreny lliure amb una amplada mínima d’un metre (1 m) . No s’abassegarà, a les proximitats de les 
rases o pous, materials procedents o no de l´excavació, ni se situarà maquinària que pugui posar en perill 
l’estabilitat dels talussos de l´excavació. 
 
També estarà obligat el Contractista a efectuar l'excavació de material inadequat per a la fonamentació, i la seva 
substitució per material apropiat, sempre que ho ordeni la Direcció d’Obra.  
 
Per a l'excavació de terra vegetal se seguirà allò que s'ha indicat a l'apartat 320.3.3 d'aquest Plec. 
 
Es prendran les precaucions necessàries per impedir la degradació del terreny de fons d’excavació en el interval 
de temps que hi ha entre l'excavació i l'execució de la fonamentació o de l’obra de la qual es tracti.  
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de 
voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació. 
 
A la proposta del programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 

 Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

 Longitud màxima de perforació. 

 Diàmetre de les barrinades de pre-tall i disposició d’aquestes. 

 Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició d’aquestes. 

 Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

 Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades. 

 Esquema de detonació de les voladures. 

 Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de 
l'obra. 

 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les 
vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra. 
 
L'aprovació del programa per la Direcció d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació d’obtenir els permisos 
adequats i de l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. El Contractista haurà de prestar especial atenció a les mesures de seguretat destinades a evitar 
projeccions de materials. 
 
L'aprovació inicial del programa per part de la Direcció d'Obra podrà ser reconsiderada per aquesta si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà de 
presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra un nou programa de voladures, sense que aquest sigui objecte 
d'abonament. 
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

321.3.2. Apuntalament 

 
En aquells casos en què s'hagin previst excavacions amb apuntalament, el Contractista podrà proposar a la 
Direcció d’Obra efectuar-les sense ella, explicant i justificant de manera exhaustiva les raons que recolzin la seva 
proposta. En aquesta proposta, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa tindrà 
present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d’aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant 
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estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. La Direcció d’Obra podrà autoritzar aquesta modificació, sense que 
això suposi cap responsabilitat subsidiària. Si al Projecte no figuressin excavacions amb apuntalament i la 
Direcció d’Obra, per raons de seguretat, estimés convenient que les excavacions s'executessin amb ell, llavors 
podrà ordenar el Contractista la utilització d’apuntalaments, sense considerar aquesta operació d'abonament 
independent.  
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments es realitzaran per trams. En qualsevol 
cas, si encara que s’haguessin pres les mesures prescrites es produïssin esllavissades, tot el material que 
caigués a l’excavació serà extret pel Contractista, al seu càrrec. 
 
 

321.3.3. Drenatge 

 
Quan aparegui aigua a les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions auxiliars 
necessaris per expulsar-la. L'esgotament des de l'interior d'una fonamentació haurà de ser fet de manera que no 
provoqui la segregació dels materials que han de compondre el formigó de fonamentació, i en cap cas s'efectuarà 
des de l'interior de l'encofrat abans de transcorregudes vint-i-quatre hores des del formigonat. El Contractista 
sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d’Obra els Plànols de detall i la resta de documents que expliquin i justifiquin 
els mètodes de construcció proposats. 
 
Les instal·lacions d’esgotament i la reserva d’aquestes hauran d’estar preparades a fi de que les operacions es 
puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
 

321.3.4. Talussos 

 
En el cas que els talussos presentin desperfectes, el Contractista eliminarà els materials despresos o moguts i 
realitzarà urgentment les reparacions complementàries ordenades per la Direcció de l’Obra. Si aquests 
desperfectes són imputables a una execució inadequada o a incompliment de les instruccions de la Direcció 
d’Obra, el Contractista serà responsable dels danys originats i dels costos corresponents. 
 
 

321.3.5. Neteja del fons 

 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot el material desprès o fluix, i les seves esquerdes i fractures es 
reompliran adequadament. Així mateix, s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 
excessivament prims.  
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s’han d’alterar, per la qual cosa s’asseguraran 
contra l’esponjament, l’erosió, la sequera, la gelada, procedint de immediat, un cop la Direcció d’Obra hagi donat 
la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
Quan els fonaments es recolzin sobre material cohesiu, l'excavació dels últims trenta centímetres (30 cm) no 
s'efectuarà fins moments abans de construir aquells, i amb l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra. 
 
 

321.3.6. Utilització dels productes d'excavació 

 
Seran aplicables les prescripcions de l'apartat 320.3.4 d'aquest Plec. 
 
 

321.3.7. Abocadors 

 
Seran aplicables les prescripcions de l'apartat 320.3.6 d'aquest Plec. 
 

 
321.4. Excessos inevitables 

 
Els sobreamples d'excavació necessaris per a l'execució de l'obra hauran d'estar contemplats en el Projecte o, 
per defecte, aprovats, en cada cas, per la Direcció d’Obra. 
 
 
321.5. Tolerància geomètrica d’acabat de les obres 

 
Les parets laterals de les rases i pous acabats tindran la forma i dimensions exigides als Plànols, amb les 
modificacions causades pels excessos inevitables autoritzats, i s’hauran de refinar fins a aconseguir una 
diferència en més o en menys cinc centímetres (±5 cm) respecte de les superfícies teòriques en el cas de tractar-
se de sòls i en més vint o menys cinc centímetres (+20 o -5 cm) en el cas que es tractés de roca. Quant al fons, 
cap punt quedarà per damunt de la superfície teòrica definida als Plànols, ni per sota en més de cinc centímetres 
(5 cm) per a les excavacions en terra, i deu centímetres (10 cm) en roca.  
 
Les sobre-excavacions no autoritzades hauran de reomplir-se d'acord amb les especificacions definides per la 
Direcció d’Obra, no essent aquesta operació d'abonament independent. 
 
 
321.6. Amidament i abonament 

 
L'excavació en rases i pous, excepte l’excavació per a fonaments d’estructures o murs, es mesurarà per metres 
cúbics (m3), obtinguts calculant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels 
Plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es calcularà el 
volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior del qual, situat a la cota de fonament, és determinada 
per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (50 cm), a cada costat de la 
sabata contra el terreny i la base superior formada per la intersecció de les cares laterals amb el fons del 
desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora del desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
Aquesta unitat inclou, els apuntalaments, esgotaments, transport de productes a abocador, possibles cànons, i el 
conjunt d'operacions i costos necessaris per a la completa execució de la unitat.  
 
No seran d'abonament els excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per reconstruir la secció 
tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions i moviments de terra considerats en 
altres unitats d'obra. 
 
Les operacions de pre-tall contemplades en l’excavació especial de talussos en roca de l’article 322 d’aquest Plec 
es consideren incloses dins de les unitats d’excavació en rases pous i fonaments 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article.  
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Article 322. Excavació especial de talussos en roca 

 
 
 
322.1. Definició 

 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a l'excavació de talussos i paraments definitius en roca 
mitjançant perforació i voladura, preservant les característiques naturals de la roca, en limitar nivells de càrregues 
d'explosiu pròximes als esmentats talussos i paraments que puguin produir fissuracions i/o alteracions 
inadmissibles, segons les regles de bona pràctica de la tècnica de voladures. 
 
Aquestes operacions comprenen l'excavació per voladures del volum de roca pròxima als paraments definitius, 
tant es realitzi conjuntament amb la destrossa, o s'executi en fase posterior, també anomenada de refinat. Tal 
volum de roca és quantificable en funció de l'estructura i tipus de roca, del diàmetre de perforació i càrrega 
d'explosiu de les barrinades de la destrossa, així com de les seqüències de l’encesa i del tipus de voladura suau, 
pre-tall o retall, projectada per l'execució del parament definitiu. 
 
 
322.2. Execució de les obres 

 
 

322.2.1. Mètode d'excavació 

 
El mètode d'excavació de la roca per perforació i voladura serà el compatible amb l'obtenció de paraments 
regulars i estables al seu talús definitiu. La seva elecció es farà en funció del Projecte, de les característiques 
mecàniques de la roca, de la seva estructura geològica i del seu grau de tectonització.  
 
Es controlaran especialment les voladures massives a efectuar en l'entorn de les zones afectades pels 
lliscaments.  
 
La inclinació de les barrinades i de les seves càrregues unitàries seran compatibles amb el resultat desitjat, tant 
per a les de contorn, com per a les de refinat, o destrossa si s’escau. En cap cas, i sempre subjecte a justificació 
prèvia, es produirà fissuració suplementària a la roca romanent, superior a la màxima fissuració produïda per les 
barrinades de retall o pre-tall, de la voladura suau. La iniciació d’encesa, elèctrica o no elèctrica, es realitzarà 
preferentment amb detonadors de micro-retard, amb seqüència d’encesa que beneficiï al menor confinament 
possible de totes i cadascuna de les barrinades. L’alçària del banc serà compatible amb errors tolerables i el bon 
sanejament del front de roca definitiu d'acord amb els mitjans mecànics disponibles en obra.  
 
No se superaran els quinze metres (15 m) per a l'alçària del banc, excepte proposta justificable del Contractista i 
autorització expressa de la Direcció d’Obra. 
 
El volum de roca excavable segons aquest Article és quantificable en funció del tipus de roca i la seva estructura, 
del diàmetre i càrrega de les barrinades de destrossa i del tipus de voladura suau projectada per al contorn.  
 
Tot això requereix un estudi i una justificació, havent de presentar el Contractista a la Direcció d’Obra una 
proposta de "Pla d'excavació per voladures", signada pel tècnic competent, en la que s'especificaran almenys: 
 

 Maquinària i mètode de perforació. 

 Longitud màxima de perforació. 

 Diàmetre i longitud de les barrinades de contorn i disposició de les mateixes. 

 Diàmetres i longitud de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

 Explosius utilitzats, dimensions dels cartutxos, sistemes d’ataconat i esquema de càrregues dels diferent 
tipus de barrinades. 

 Mètode de fixació de les càrregues en les barrinades amb càrrega discontínua. 

 Mètode d'iniciació de les càrregues i seqüències d'iniciació. 

 Mètode de comprovació del circuit d’encesa. 

 Tipus d’explosiu. 

 Exposició detallada de resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al de 
l'obra. 

 Mesures de seguretat, per a l'obra i tercers. 
 
D'acord amb la proposta, la Direcció d’Obra podrà autoritzar l'excavació a secció completa o l'establiment d'un 
resguard per al refinat final. En funció del tipus i estructura de la roca es considerarà especialment la seqüència 
d’encesa de les barrinades de les fileres pròximes als talussos definitius, així com les de les barrinades de 
contorn. 
 
La longitud de les barrinades de contorn serà compatible amb la qualitat de superfície final exigida i els errors 
reals de l'equip de perforació que ha de baixar de dos centímetres per metre (2 cm/m). 
 
Els perforistes presentaran un comunicat de perforació on s'indicaran els possibles buits detectats durant 
l'operació per evitar càrregues concentrades excessives, i prendran les mesures necessàries perquè les 
barrinades romanguin netes una vegada completades a fi de realitzar la seva càrrega prevista. 
 
L'aprovació del “Pla d'excavació per voladures” per part de la Direcció d’Obra no eximirà el Contractista de la seva 
responsabilitat.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
 

322.2.2. Posta a punt del mètode d'excavació 

 
Si no es disposa d'experiència prèvia satisfactòria en l'excavació de talussos o paraments en terrenys anàlegs als 
de l'obra, l'acceptació per la Direcció d’Obra del mètode proposat estarà condicionada al seu assaig en obra. 
 
L’esmentat assaig tindrà com a objecte comprovar que el mètode és correcte en línies generals i, en aquest cas, 
posar-ho a punt per al cas particular considerat. 
 
Per jutjar si el mètode assajat es l’adequat se seguiran els següents criteris: 
 

 La superfície resultant del talús o parament no presentarà zones triturades atribuïbles a la voladura.  

 Quan el tipus de voladura suau del contorn deixi canyes de les barrinades al talús o parament, aquestes 
han d'aparèixer marcades de forma clara i contínua. En cap cas presentaran fissures característiques que 
revelin càrrega excessiva. 

 La superfície excavada ha de presentar un aspecte regular compatible amb l'estructura de la massa de 
roca.  

 Les vibracions transmeses al terreny no han de ser excessives. En zones despoblades i sense 
estructures que poguessin patir dany, es consideraran excessives les vibracions que produeixin 
desplaçaments de tascons de roca, obertura de diaclasaments o qualsevol fenomen que disminueixi la 
resistència del massís rocós. 

 En zones pròximes a nuclis habitats, o a estructures que es desitgi protegir, es realitzarà el corresponent 
Projecte i voladures d'assaig exigits per la reglamentació vigent per tal d’assegurar que no van a superar-
se els nivells de vibració permesos. Es donarà especial importància a allò indicat per a la UNE 22381. 

 Per evitar vibracions excessives es dimensionarà adequadament la càrrega total corresponent a cada 
micro-retard.  
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A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra decidirà sobre la conveniència d'aprovar, modificar, ajustar o 
rebutjar el mètode proposat. Variacions sensibles de les característiques de la roca a excavar, a criteri de la 
Direcció d’Obra, exigiran la reconsideració del mètode de treball. 
 
L'aprovació del mètode d'excavació per la Direcció d’Obra no eximirà el Contractista de l’obligació de prendre les 
mesures de protecció i seguretat necessàries per evitar danys a la resta de l'obra o a tercers. És obligació del 
Contractista complir tota la Reglamentació vigent. 
 
 

322.2.3. Consideracions especials per a l'excavació del peu de talussos en roques 

 
És essencial per a l'estabilitat dels talussos que el seu peu conservi el millor possible les característiques naturals 
que proporciona el terreny en el seu estat inalterat. Amb aquest propòsit se seguiran les següents 
recomanacions:  
 

 La longitud i situació de les barrinades de contorn es definiran amb precisió, tenint en compte el diàmetre 
de la perforació així com la maquinària utilitzada.  

 La càrrega de les barrinades de contorn estarà molt ajustada perquè, complint amb la seva funció 
d'arrencada, l'esquerdament romanent al massís de roca sigui el mínim. Per això, les càrregues 
necessàries de fons s'ajustaran per limitar, en la mesura que es pugui, els danys al peu dels talussos. 

 Les barrinades de les fileres més pròximes, la càrrega unitària de les quals pogués causar a la superfície 
definitiva danys addicionals als produïts per les barrinades de contorn, especialment al peu de talús, es 
disposaran i carregaran tenint molt en compte tal possibilitat. Es dedicarà especial atenció a la longitud 
total i càrrega de fons de les barrinades. En tot cas, el seu fons en el banc inferior no sobrepassarà la 
profunditat del peu de l'excavació en més de cinquanta centímetres (50 cm), o el valor que, d'acord amb 
criteri de danys, figuri en el “Pla d'excavació per voladures” i hagi estat aprovat per la Direcció d’Obra. 

 En el cas que es produeixin sobresortints localitzats, es retiraran per mitjans mecànics o per perforació i 
voladura respectant sempre el criteri de mínim dany a la roca romanent. 

 Si es produïssin excavacions per sota dels perfils previstos, aquestes es restituiran mitjançant el 
formigonat de les zones de cota insuficient amb la seva corresponent rasant. 

 L'excavació per voladura de cunetes pròximes al peu del talús es realitzarà vigilant especialment que les 
càrregues de les barrinades i la seva seqüència d’encesa siguin les idònies per no produir esquerdament 
suplementari que afecti el peu del talús. 

 
 

322.2.4. Operacions auxiliars 

 
Abans d'iniciar l'excavació del talús s'eliminarà totalment la zona de montera que pugui donar lloc a 
despreniments durant l'obra i durant l'explotació de la carretera. 
 
El drenatge de l'excavació es mantindrà en tot moment en condicions satisfactòries. Quan no sigui possible el 
drenatge natural es disposaran grups motobomba adequats, amb el fi d'evacuar l'aigua emmagatzemada.  
 
Després de l'excavació de cada bancada parcial del talús, la Direcció d’Obra examinarà la superfície resultant, a fi 
de detectar possibles zones inestables o alterables. El Contractista haurà de procedir al sanejament i/o 
consolidació de les anomenades zones, d'acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra, abans d'augmentar 
l'alçària de l'excavació. Si, per causes imputables al Contractista, les anomenades operacions es demoressin o no 
s'efectuessin fins a haver volat bancades posteriors, aquest s'encarregarà, a costa seva i sense dret a cap 
indemnització, dels arranjaments i neteja que determini la Direcció d’Obra, incloent l'ús de les bastides o mitjans 
auxiliars necessaris per tenir accés a les zones afectades. 
 
En el cas que els talussos presentin desperfectes, el Contractista eliminarà els materials despresos o moguts i 
realitzarà urgentment les reparacions complementàries ordenades per la Direcció de l’Obra. Si aquests 
desperfectes són imputables a una execució inadequada o a incompliment de les instruccions de la Direcció 
d’Obra, el Contractista serà responsable dels danys originats i dels costos corresponents. El mateix cal dir 
respecte a possibles blocs caiguts del talús sobre cunetes, de guarda o de desguàs, situades al peu del talús. 

 
Els petits esglaons que per raons constructives apareixen durant l'excavació de les bancades parcials 
successives d'un talús uniforme, hauran de ser suavitzades, excepte indicació en contra de la Direcció d’Obra, 
mitjançant martell picador immediatament després de l'excavació de la bancada corresponent. L'amplada 
d’aquests esglaons haurà de ser la menor compatible respecte l'equip de perforació autoritzat.  
 
 

322.2.5. Utilització dels productes d'excavació  

 
Els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran per la formació de reblerts i de més usos fixats en el 
Projecte, o que assenyali la Direcció d’Obra, i es transportaran directament a les zones previstes en el Projecte o 
a les que, per defecte, assenyali la Direcció d’Obra. 
 
Els fragments de roca més grans i cascalls de pedra tolerables, procedents de l'arrencada per voladura en 
l'excavació i que no vagin a ser utilitzats directament a les obres, s’abassegaran i utilitzaran, si procedeix, en la 
protecció de talussos, canalitzacions d'aigua com a defensa contra possible erosió de zones vulnerables, o a 
qualsevol altre ús que designi la Direcció d’Obra. En cas de no haver-hi destinació per a tal material i que no 
pugui adaptar-se al paisatge general, es procedirà al seu trossejament acceptable i transport a abocador 
autoritzat, sense dret a abonament independent. 
 
Els productes d'excavació que s’utilitzaran en zones definides de l'obra compliran les condicions exigides en 
aquest Plec, o en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per a les unitats d'obra corresponents. Aquest 
requisit haurà de ser tingut en compte pel Contractista en preparar l'esquema de voladura. En qualsevol cas, no 
es rebutjarà cap material excavat sense l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra. El material inadequat es 
transportarà a abocador autoritzat d'acord amb el que s'ordeni al respecte. 
 
 

322.2.6. Tolerància geomètrica d’acabat de les obres  

 
Les toleràncies d'execució de les excavacions especials de talussos en roca seran les següents: 
 

 A les esplanacions s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres entre cotes extremes 
de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del Projecte o 
replanteig. 

 Les toleràncies admissibles de la superfície d’acabat del pre-tall estaran compreses entre 0 i 20 cm 
respecte el plànol teòric deduït dels Plànols.  

 
 
322.3. Amidament i abonament   

 
L’excavació especial de talussos en roca es considera inclosa en el preu d’excavació de desmunt de l’esplanació, 
i en el preu de l’excavació en rases pous i fonaments, per tant no  donarà lloc al seu amidament i abonament per 
separat 
 
Normes de referència  
 

 UNE 22381. Control de vibracions produïdes per voladures.  
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CAPÍTOL 3. REBLERTS 

 
 
 

Article 330. Terraplens 

 
 
 
330.1. Definició 

 
Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació, per capes, dels materials les característiques dels quals es 
defineixen a l'apartat 330.3 d'aquest Article, en zones de tals dimensions que permetin de forma sistemàtica la 
utilització de maquinària pesada amb la finalitat de crear una plataforma sobre la qual es recolza l’esplanada i el 
ferm d'una carretera. 
 
La seva execució comprèn les operacions següents: 
 

 Preparació de la superfície de suport del reblert del tipus terraplè. 

 Extensió d'una capa. 

 Humectació o dessecació d'una capa. 

 Compactació d'una capa. 
 
Les tres últimes operacions es reiteraran totes les vegades que siguin necessàries. 
 
 
330.2. Zones dels reblerts del tipus terraplè  

 
En els reblerts del tipus terraplè es distingiran les quatre zones següents, la geometria de les quals es definirà en 
el Projecte:  
 

 Coronació: És la part superior del reblert del tipus terraplè, sobre la que es recolza el ferm. El seu gruix i 
característiques correspondran a les de l’esplanada adoptada en el Projecte d’acord amb la Norma 6.1-
IC. 

 Nucli: És la part del reblert del tipus terraplè compresa entre el fonament i la coronació. 

 Espatller: És la part exterior del reblert del tipus terraplè que, ocasionalment, constituirà o formarà part 
dels talussos del mateix, quedant fora del terraplè estructural que comprèn fins al límit exterior del voral.  

 Fonament: És la part inferior del terraplè en contacte amb la superfície de suport. El seu gruix serà com a 
mínim d'un metre (1 m). 

 
 
330.3. Materials 

 
 

330.3.1. Criteris generals 

 

Els materials a utilitzar en reblerts del tipus terraplè seran, amb caràcter general, sòls o materials locals que 
s'obtindran de les excavacions realitzades en obra, dels préstecs que es defineixin en el Projecte o que 
s'autoritzin per la Direcció d’Obra. 
 
Els criteris per aconseguir un reblert del tipus terraplè que tingui les degudes condicions aniran encaminats a 
utilitzar els diferents materials, segons les seves característiques, a les zones més apropiades de l'obra, segons 
les normes habituals de bona pràctica a les tècniques de posada en obra.  
 
En tot cas, s'utilitzaran materials que permetin complir les condicions bàsiques següents: 
 

 Posada en obra en condicions acceptables. 

 Estabilitat satisfactòria de l'obra. 

 Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per a les condicions de servei que es defineixin en Projecte. 
 
El Projecte o, per defecte, la Direcció d’Obra, especificarà el tipus de material a utilitzar i les condicions de posada 
en obra, d'acord amb la classificació que en els apartats següents es defineix, així com les divisions addicionals 
que en el mateix s'estableixin, segons els materials locals disponibles. 
 
 

330.3.2. Característiques dels materials 

 
A efectes d'aquest Article, els reblerts del tipus terraplè estaran constituïts per materials que compleixin alguna de 
les dues condicions granulomètriques següents: 
 

 Sedàs, o material que passa, pel tamís 20 (mm) UNE major del setanta per cent (# 20 > 70%), segons 
UNE 103 101. 

 Sedàs pel tamís 0,080 UNE major o igual del trenta-cinc per cent (# 0,080> 35%), segons UNE 103 101. 
 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar en terraplens els productes procedents de processos industrials o de 
manipulació humana, sempre que compleixin les especificacions d'aquest Article i que les seves característiques 
fisico-químiques garanteixin l'estabilitat present i futura del conjunt. Tot allò que es disposa en aquest Article 
s’entendrà sense perjudici de la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
La Direcció d’Obra tindrà la facultat per rebutjar com a material per a terraplens, qualsevol material que 
l’experiència local ho aconselli.  
 
 

330.3.3. Classificació dels materials 

 
Des del punt de vista de les seves característiques intrínseques, els materials es classificaran en els tipus 
següents. (Qualsevol valor percentual que s'indiqui, tret que s'especifiqui el contrari, es refereix a percentatge en 
pes). 
 
 

330.3.3.1. Sòls seleccionats 

 
Es consideraran com a tals aquells que compleixen les condicions següents: 
 

 Contingut en matèria orgànica inferior a zero amb dos per cent (MO < 0,2%), segons UNE 103204. 

 Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS < 0,2%), segons 
NLT-114. 

 Grandària màxima no superior a cent mil·límetres (Dmàx ≤ 100 mm). 

 Sedàs pel tamís 0,40 UNE menor o igual al quinze per cent (# 0,40 ≤ 15%), segons UNE 103101, o en 
cas contrari, que compleixi totes i cadascuna de les condicions següents:  
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o Sedàs pel tamís 2 UNE, menor del vuitanta per cent (# 2 < 80%), segons UNE 103101. 
o Sedàs pel tamís 0,40 UNE, menor del setanta-cinc per cent (# 0,40 < 75%), segons UNE 

103101. 
o Sedàs pel tamís 0,080 UNE inferior al vint-i-cinc per cent (# 0,080 < 25%), segons UNE 

103101. 
o Límit líquid menor de trenta (LL < 30) segons UNE 103103. 
o Índex de plasticitat menor de deu (IP < 10), segons UNE 103103 i UNE 103104. 

 
 

330.3.3.2. Sòls adequats 

 
Es consideraran com a tals els que no podent ser classificats com a sòls seleccionats compleixin les condicions 
següents:  
 

 Contingut en matèria orgànica inferior al u per cent (MO < 1%), segons UNE 103 204. 

 Contingut en sals solubles, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS < 0,2%), segons NTL 114.  

 Grandària màxima no superior a cent mil·límetres (Dmáx ≤ 100 mm). 

 Sedàs pel tamís 2 UNE, menor del vuitanta per cent (# 2 < 80%), segons UNE 103101. 

 Sedàs pel tamís 0,080 UNE inferior al trenta-cinc per cent (# 0,080 < 35%), segons UNE 103101. 

 Límit líquid inferior a quaranta (LL < 40), segons UNE 103103. 

 Si el límit líquid és superior a trenta (LL > 30) l'índex de plasticitat serà superior a quatre (IP > 4), segons 
UNE 103103 i UNE 103104. 

 
 

330.3.3.3. Sòls tolerables 

 
Es consideraran com a tals els que no podent ser classificats com a sòls seleccionats ni adequats, compleixen les 
condicions següents:  
 

 Contingut en matèria orgànica inferior al dos per cent (MO < 2%), segons UNE 103204. 

 Contingut en guix inferior al cinc per cent (Guix < 5%), segons NLT-115. 

 Contingut en altres sals solubles diferents del guix inferior al u per cent (SS < 1%), segons NLT-114. 

 Límit líquid inferior a seixanta-cinc (LL < 65), segons UNE 103103. 

 Si el límit líquid és superior a quaranta (LL > 40) l'índex de plasticitat serà major del setanta-tres per cent 
del valor que resulta de restar vint al límit líquid  [IP > 0,73 (LL - 20)].  

 Assentament a l’assaig de col·lapse inferior al u per cent (1%), segons NLT-254, per a mostra re-
emmotllada segons l'assaig Próctor normal UNE 103500, i pressió d'assaig de dues dècimes de 
megapascal (0,2 MPa). 

 Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al tres per cent (3%), per a mostra re-emmotllada segons 
l'assaig Próctor normal UNE 103500. 

 
 

330.3.3.4. Sòls marginals 

 
Es consideraran com a tals els que no podent ser classificats com a sòls seleccionats, ni adequats, ni tampoc 
com a sòls tolerables, per l'incompliment d'alguna de les condicions indicades per a aquests, compleixin les 
condicions següents: 
 

 Contingut en matèria orgànica inferior al cinc per cent (MO < 5 %), segons UNE 103204. 

 Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al cinc per cent (5%), per a mostra re-emmotllada segons 
l'assaig Próctor normal UNE 103500. 

 Si el límit líquid és superior a noranta (LL > 90) l'índex de plasticitat serà inferior al setanta-tres per cent 
del valor que resulta de restar vint al límit líquid [IP < 0,73 (LL - 20)]. 

 
 

330.3.3.5. Sòls inadequats 

 
Es consideraran sòls inadequats: 
 

 Els que no es puguin incloure a les categories anteriors. 

 Les torbes i altres sòls que continguin materials peribles o orgànics tals com soques, branques, etc.  

 Els que puguin resultar insalubres per a les activitats que sobre els mateixos es desenvolupin. 
 
 
330.4. Utilització 

 
 

330.4.1. Ús per zones 

 
Tenint en compte les condicions bàsiques indicades a l'apartat 330.3 d'aquest Article, així com les que si s’escau 
s'exigeixin en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, s'utilitzaran, a les diferents zones del reblert del 
tipus terraplè, els sòls que en aquest apartat s'indiquen. 
 
 

330.4.1.1. Coronació 

 
S'utilitzaran sòls que compleixin les condicions establertes per al tipus d’esplanada adoptada al Projecte d’acord 
amb la Norma 6.1-IC, tenint en compte els Articles 3301 i 512 d’aquest Plec. 
  
No s'utilitzaran en aquesta zona sòls expansius o col·lapsables, segons allò que s'ha indicat en l'apartat 330.4.4 
d'aquest Article. 
 
Quan sota la coronació existeixi material expansiu o col·lapsable o amb contingut de sulfats solubles segons UNE 
103201 major del dos per cent (2%), la coronació haurà d'evitar la infiltració d'aigua cap a la resta del reblert del 
tipus terraplè, bé pel propi tipus de material o bé mitjançant la utilització de mesures complementàries. 
 
 

330.4.1.2. Fonament 

 
En el fonament s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats sempre que les condicions de drenatge o 
estanquitat ho permeti, que les característiques del terreny de suport siguin adequades per a la seva posada en 
obra i sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui igual o 
superior a tres (CBR ≥ 3), segons UNE 103502. 
 
 

330.4.1.3. Nucli 

 

S'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que el seu índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui igual o superior a tres (CBR ≥ 3), segons UNE 103502.  
 
La utilització de sòls marginals o de sòls amb índex CBR menor de tres (CBR < 3) pot venir condicionada per 
problemes de resistència, deformació i posada en obra, pel que la seva utilització queda desaconsellada i en tot 
cas haurà de justificar-se mitjançant un estudi especial, aprovat per la Direcció d’Obra, conforme a allò que s'ha 
indicat a l'apartat 330.4.4 d'aquest Article.  
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Així mateix la possible utilització de sòls col·lapsables, expansius, amb guixos, amb altres sals solubles, amb 
matèria orgànica o de qualsevol altre tipus de material marginal (segons la classificació de l'apartat 330.3.3), es 
regirà per allò que s'ha indicat a l'apartat 330.4.4 d'aquest Article. 
 
 

330.4.1.4. Espatller  

 
S'utilitzaran materials que satisfacin les condicions que defineixi el Projecte quant a impermeabilitat, resistència, 
pes estabilitzador i protecció enfront de l'erosió. 
 
No s’utilitzaran en aquestes zones sòls expansius o col·lapsables, segons allò que s'ha definit en l'apartat 330.4.4 
d'aquest Article. 
 
Quan al nucli existeixi material expansiu o col·lapsable o amb contingut en sulfats solubles segons UNE 103201 
major del dos per cent (2%), els espatllers evitaran la infiltració d'aigua cap al mateix, bé pel propi tipus de 
material, bé mitjançant l'adopció de mesures complementàries. 
 
 

330.4.2. Grau de compactació 

 
El Projecte, o per defecte la Direcció d’Obra, assenyalarà, entre el Próctor normal segons UNE 103500 o el 
Próctor modificat segons UNE 103501, l'assaig a considerar com Próctor de referència. En cas d'omissió es 
considerarà com a assaig de referència el Próctor modificat; no obstant això, en el cas de sòls marginals i 
inadequats s'aconsella l'ús de l'assaig Próctor normal. 
 
Els sòls classificats com tolerables, adequats i seleccionats es podran utilitzar segons allò que s'ha indicat en el 
punt anterior de manera que la seva densitat seca després de la compactació no sigui inferior:  
 

 A la zona de coronació, a l’esmentat als Articles 3301 i 512 del present Plec en funció de l’esplanada 
projectada. 

  A les zones de nucli i espatllers al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda en el dit assaig. 

 A la zona de fonament al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima obtinguda en el dit assaig. 
 
El Projecte o, per defecte, la Direcció d’Obra, podran especificar justificadament valors mínims, superiors als 
indicats, de les densitats després de la compactació en cada zona de terraplè en funció de les característiques 
dels materials a utilitzar i de les pròpies de l'obra. 
 
 

330.4.3. Humitat de posada en obra 

 
La humitat de posada en obra s'establirà tenint en compte: 
 

 La necessitat d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o, per defecte, en aquest Plec. 

 El comportament del material a llarg termini davant possibles canvis de la esmentada humitat (per 
exemple expansivitat o col·lapse). 

 La humitat del material en excavar-ho, en el seu jaciment original, i la seva evolució durant la posada en 
obra per condicions climàtiques i manipulació. 

 
Excepte justificació especial o especificació en contra del Projecte, la humitat, immediatament després de la 
compactació, serà tal que el grau de saturació en aquest instant es trobi comprès entre els valors del grau de 
saturació corresponents en l'assaig Próctor de referència, a humitats de menys dos per cent (-2%) i de més u per 
cent (+1%) de l'òptima de l’esmentat assaig Próctor de referència. 
 
En el cas de sòls expansius o col·lapsables, els límits de saturació indicats seran els corresponents a humitats de 
menys u per cent (-1%) i de més tres per cent (+3%) de l'òptima de l'assaig Próctor de referència. 

 
Per un millor aprofitament dels materials des del punt de vista del seu contingut  d’humitat, s'utilitzaran les 
tècniques d'extracció, transport, abassegament, reg o oreig, i extensió adequada per millorar les condicions del 
material en el seu jaciment original. 
 
En el cas d'humitats naturals molt baixes i sòls molt plàstics, el compliment de la condició anterior, relativa al grau 
de saturació, es pot aconseguir tant augmentant el contingut d'aigua com augmentant l'energia de compactació. 
 
 

330.4.4. Precaucions especials amb diferents tipus de sòls 

 
Els sòls marginals, definits en l'apartat 330.3.3 d'aquest Article, es podran utilitzar en algunes zones de l'obra 
sempre que el seu ús es justifiqui mitjançant estudi especial, aprovat per la Direcció d’Obra.  
 
Aquest “Estudi d'usos de materials marginals” haurà de contemplar explícitament i amb detall almenys els 
aspectes següents: 
 

 Determinació i valoració de les propietats que confereixen al sòl el seu caràcter de marginal. 

 Influència de dites característiques en els diferents usos del sòl dins l'obra. 

 Possible influència en el comportament o evolució d'altres zones o elements de l’obra. 

 Estudi detallat on s'indiquin les característiques resistents del material i els assentaments totals i 
diferencials esperats, així com l'evolució futura d’aquestes característiques. 

 Conclusió justificada dels possibles usos del material en estudi. 

 Control, disposicions constructives i prescripcions tècniques a adoptar per als diferents usos del sòl dins 
l'obra. 

 
La Direcció d’Obra podrà exigir al Contractista els estudis especials per als diferents tipus de sols que s’esmenten 
en els apartats següents, quan en el Projecte no estigui justificada la seva utilització i el Contractista proposi 
utilitzar-los. 
 
A continuació s'expressen algunes consideracions sobre l'ús de diferents tipus de sòls. 

 
  

330.4.4.1. Sòls col·lapsables 

 
A efectes d'aquest Article, es consideraran sòls col·lapsables aquells en què una mostra re-emmotllada i 
compactada amb la densitat i humitat òptimes de l'assaig Próctor normal segons UNE 103500, tingui una 
deformació superior a l’u per cent (1%) de l'alçària inicial de la mostra quan s'assagi segons NLT-254 i pressió 
d'assaig de dues dècimes de megapascal (0,2 MPa). 
 
Els sòls col·lapsables no s'utilitzaran en coronació ni espatllers. El seu ús en nucli i en fonament estarà subjecte a 
un estudi especial que tenint en compte la funcionalitat del terraplè, el grau de col·lapsabilitat del sòl, les 
condicions climàtiques i de nivells freàtics, defineixi les disposicions i controls a adoptar per al seu ús.  
 
Aquests sòls s’hauran de compactar del costat humit, amb relació a la humitat òptima de l’assaig Próctor de 
referència. A falta d'un altre criteri, convenientment justificat del Projecte, tot allò que es disposa en aquest apartat 
s’entendrà sense perjudici del que s'ha indicat a l'apartat 330.4.3 d'aquest Article. 
 
 

330.4.4.2. Sòls expansius 

 

A efectes d'aquest Article, es consideren sòls expansius aquells en què en una mostra re-emmotllada i 
compactada amb la densitat i humitat òptimes de l'assaig Próctor normal segons UNE 103500, superi un 
inflament lliure del tres per cent (3%), quan s’assagi segons UNE 103601. 
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Els sòls expansius així definits, no s'utilitzaran en coronació ni als espatllers, ja que en aquestes zones s'acusen 
especialment les variacions estacionals d'humitat. Si resultés inevitable la seva utilització en el nucli es realitzarà 
un estudi especial, que tenint en compte la funcionalitat del reblert tipus terraplè, les característiques de 
permeabilitat de la coronació i espatllers, inflament lliure i les condicions climàtiques, defineixi les disposicions i 
controls a adoptar durant la construcció. No obstant això, no es podran utilitzar en cap cas aquells sòls en què el 
seu inflament lliure, segons UNE 103601 sigui superior al cinc per cent (5%). 
 
Aquests sòls s’han de compactar lleugerament del costat humit, en relació amb la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència. A falta d'un altre criteri, convenientment justificat, del Projecte, seguirà allò indicat en 
l'apartat 330.4.3 d'aquest Article relatiu als graus de saturació i es preferirà l'elecció del Próctor normal com 
Próctor de referència. 
 
 

330.4.4.3. Sòls amb guixos 

 

La utilització, sempre justificada i autoritzada per la Direcció d’Obra, de materials amb guixos serà funció del 
contingut d’aquesta substància determinat segons la NLT-115, tal com s'indica a continuació: 
 

 Menor del zero amb dos per cent (0,2%): Utilització en qualsevol zona del terraplè. 

 Entre el zero amb dos i el dos per cent (0,2 i 2%): Utilització en el nucli del terraplè. No es necessitarà 
prendre cap precaució especial en l'execució de la coronació i els espatllers. 

 Entre el dos i el cinc per cent (2 i 5%): Utilització en el nucli del terraplè amb adopció dels controls 
oportuns i materials de característiques especials en coronació i en els espatllers, que vindran 
explícitament indicats al Projecte. 

 Entre el cinc i el vint per cent (5 i 20%): Utilització limitada al nucli del terraplè i sempre que es prenguin, 
entre d'altres, les següents mesures per evitar la dissolució amb possible producció de assentaments o 
pèrdua de resistència: 

 
o El nucli haurà de constituir una massa compacta i impermeable. 
o Disposar de mesures de drenatge i impermeabilitzacions per impedir l'accés al reblert de les 

aigües tant superficials com profundes. 
o Haurà de justificar-se l'eficàcia de les mesures adoptades a aquest respecte mitjançant estudi 

especial, aprovat per la Direcció d’Obra. 
 

 Major del vint per cent (20%): Aquest tipus de sòls no s’hauran d'utilitzar en cap zona del reblert. El seu ús 
es limitarà a aquells casos en què no existeixin altres sòls disponibles i sempre que el mateix vingui 
contemplat i convenientment justificat al Projecte. 

 
Ben sovint, els sòls amb guixos van acompanyats de sòls inadequats o marginals causats pels criteris de 
plasticitat, argiles molt plàstiques o llims col·lapsables. Per això, per a percentatges de guixos superiors al dos per 
cent (guix > 2%) es determinarà el possible caràcter expansiu o col·lapsable del sòl i s'adoptaran, si s’escau, les 
mesures oportunes segons s'indica en els apartats 330.4.4.1 i 330.4.4.2 d'aquest Article.  
 
També es tindrà en compte la possible agressivitat d’aquestes sals al formigó i la possible contaminació que 
puguin originar als terrenys adjacents. 
 
 

330.4.4.4. Sòls amb altres sals solubles 

 
La utilització de materials amb sals solubles en aigua diferents del guix, segons sigui el seu contingut, serà la 
següent: 
 

 Menor del zero amb dos per cent (0,2%): Utilització en qualsevol zona del terraplè. 

 Entre el zero amb dos i l’u per cent (0,2 i 1%): Utilització en el nucli del terraplè, sense necessitat de 
prendre precaucions especials en coronació i espatllers. 

 Major de l’u per cent (1%): Es requereix un estudi especial, aprovat expressament per la Direcció d’Obra. 
 

 

 

330.4.4.5. Sòls amb matèria orgànica 

 
Quan se sospiti que un sòl pugui contenir matèria orgànica, aquesta es determinarà segons UNE 103204. 
Aquesta norma inclou com a matèria orgànica totes les substàncies oxidables existents a la mostra assajada, per 
tant, quan les substàncies oxidables no orgàniques puguin influir de forma important sobre els resultats obtinguts, 
la Direcció d’Obra podrà autoritzar que el contingut de matèria orgànica s'obtingui descomptant els materials 
oxidables no orgànics, determinats segons mètode explícitament aprovat per ella. 
 
En reblerts del tipus terraplè de fins amb cinc metres (5 m) d'alçària, es podran admetre en el nucli materials amb 
fins a un cinc per cent (5%) de matèria orgànica, sempre que les deformacions previsibles s'hagin tingut en 
compte al Projecte. 
 
Per a terraplens de més de cinc metres (5 m) d'alçària l'ús de sòls amb percentatge de matèria orgànica superior 
al dos per cent (MO > 2%) haurà de justificar-se amb un estudi especial, aprovat per la Direcció d’Obra.  
 
En coronació el contingut de matèria orgànica serà inferior a l’indicat als articles 3301 i 512 d’aquest Plec, en 
funció de l’esplanada projectada. 
 
 
330.5. Equip necessari per a l'execució de les obres 

 
Els equips d'estesa, humectació i compactació seran suficients per garantir l’execució de l'obra d'acord amb les 
exigències d'aquest Article. 
 
Prèviament a l'execució dels reblerts, el Contractista presentarà un programa de treballs, on s’especificarà com a 
mínim: maquinària prevista, sistemes d'arrencada i transport, equip d'estesa i compactació, i procediment de 
compactació, per a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 
 
 
330.6. Execució de les obres 

 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

330.6.1. Preparació de la superfície de suport del reblert tipus terraplè 

 
Si el reblert tipus terraplè es construeix sobre terreny natural, s'efectuarà en primer lloc, d’acord amb allò que s'ha 
estipulat als Articles 300, “Esbrossada del terreny” i 320, “Excavació de l’esplanació i préstecs” d'aquest Plec, 
l’esbrossada del citat terreny i l'eliminació de la capa de terra vegetal. 
 
No obstant això, el Projecte o la Direcció d’Obra, d'acord amb allò que s'ha indicat a l'apartat 300.2.1 d'aquest 
Plec, podran eximir de l'eliminació de la capa de terra vegetal en reblerts tipus terraplè de més de deu metres (10 
m) d'alçària, on els assentaments als que poden donar lloc, en particular els diferits, siguin petits comparats amb 
els totals del reblert i sempre que la seva presència no impliqui risc d'inestabilitat.  
 
En reblerts del tipus terraplè sobre sòls compressibles i de baixa resistència, sobretot en el cas de sòls orgànics o 
en zones pantanoses, la vegetació podrà millorar la sustentació de la maquinària de moviment de terres i facilitar 
les operacions de compactació de les primeres capes. En aquests casos el Projecte o la Direcció d’Obra, podran 
indicar la seva possible conservació.  
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Després de l’esbrossada, es procedirà a l'excavació i extracció del terreny natural en l'extensió i profunditat 
especificada en el Projecte o que indiqui la Direcció d’Obra. 
 
Un vegada aconseguida la cota del terreny sobre la qual finalment es recolzarà el reblert del tipus terraplè, 
s'escarificarà el terreny i es tractarà conforme a les indicacions relatives a aquesta unitat d'obra, descrites a 
l'Article 302, “Escarificació i compactació” d'aquest Plec, sempre que aquestes operacions no empitjorin la qualitat 
del terreny de suport en el seu estat natural.  
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en 
l’excavació realitzant bermes de 50 – 80 cm d’altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% 
cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació al 
95% del Próctor de referència del fons de l’excavació, i posterior reblert i compactat del volum excavat amb el 
conjunt del terraplè. 
 
Quan ho indiqui el Projecte, s'estendran capes de materials granulars gruixudes o làmines geotèxtils que permetin 
o facilitin la posada en obra de les primeres capes del reblert.  
 
Si el reblert del tipus terraplè s’ha de construir sobre un ferm preexistent, aquest s'escarificarà i compactarà 
segons allò que s'ha indicat a l'Article 303 “Escarificació i compactació del ferm existent” d'aquest Plec. 
 
A les zones d'eixamplament o recreixement d'antics reblerts del tipus terraplè es prepararan aquests, mitjançant 
banquetes o altres actuacions pertinents, a fi d'aconseguir l'adequada unió amb el nou reblert. Les operacions 
encaminades a tal objecte seran les indicades en el Projecte o, per defecte, per la Direcció d’Obra.  
 
Quan el reblert del tipus terraplè hagi d'assentar-se sobre un terreny en què existeixi aigua superficial, es conduirà 
l'aigua fora de l'àrea on es vagi a construir, abans de començar la seva execució, mitjançant obres que podran 
tenir el caràcter d'accessòries, i que s'executaran d’acord amb allò que s'ha previst per a tal tipus d'obres en el 
Projecte o, per defecte, seguint les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
Les capes susceptibles de saturar-se durant la vida del reblert del tipus terraplè es construiran, d'acord amb el 
Projecte, amb un material en què la granulometria impedeixi l'arrossegament de partícules i en el que les 
deformacions que puguin produir-se en saturar-se siguin acceptables per a les condicions de servei definides en 
el Projecte.  
 
Les transicions de desmunt a reblert tipus terraplè es realitzaran, tant transversalment com longitudinal, de la 
manera més suau possible segons allò que s'ha indicat en el Projecte o, per defecte, excavant el terreny de 
suport fins a aconseguir un pendent no major d'un mig (1V:2H). Aquest pendent es mantindrà fins a aconseguir 
una profunditat per sota de l'esplanada de com a mínim un metre (1 m) i sobre la mateixa es realitzaran els 
esglaons o bermes esmentats anteriorment. 
 
En els reblerts del tipus terraplè situats a mitja vessant, s'esglaonarà el pendent natural del terreny d'acord amb 
allò que indiqui el Projecte o d’acord amb l’esmentat anteriorment. Les banquetes així originades hauran de 
quedar recolzades en terreny suficientment ferm. La seva amplària i pendent hauran de ser tals que la maquinària 
pugui treballar amb facilitat en elles. 
 
En general i especialment a les unitats vessants on, a curt i llarg termini, es prevegi la presència d'aigua a la zona 
de contacte del terreny amb el reblert s'hauran d'executar les obres necessàries, recollides al Projecte, per 
mantenir drenat l’esmentat contacte. 
 
Atès que les operacions d’esbrossada, escarificat i esglaonat dels pendents deixen la superfície de terreny 
fàcilment erosionable pels agents atmosfèrics, aquests treballs no s’hauran de dur a terme fins al moment previst i 
en les condicions oportunes per reduir al mínim el temps d'exposició, tret que es recorri a proteccions en 
superfície. La possibilitat de cobrir de terres els terrenys de l'entorn i altres afeccions indirectes hauran de ser 
contemplades en l'adopció d'aquestes mesures de protecció. 
 
 

330.6.2. Extensió de les capes 

 

Un cop preparat el suport del reblert del tipus terraplè, es procedirà a la construcció del mateix, utilitzant els 
materials, que s'han definit anteriorment, els quals seran estesos en capes successives, de gruix uniforme i 
sensiblement paral·leles a l'esplanada final. 
 
El gruix d'aquestes capes serà l'adequat perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau 
de compactació exigit. Aquest gruix, mesurat després de la compactació,en general i excepte especificació en 
contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, serà de trenta centímetres (30 cm). En tot cas, el gruix de capa ha de 
ser superior a tres mitjos (3/2) de la grandària màxima del material a utilitzar.  
 
L'estesa es programarà i realitzarà de tal forma que els materials de cada capa siguin de característiques 
uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb maquinària 
adequada per a això. No s'estendrà cap capa mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix 
les condicions exigides i sigui autoritzada la seva extensió per part de la Direcció d’Obra. 
 
Els reblerts tipus terraplè sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb 
el gruix mínim necessari per suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i compactació de 
terres. 
 
Durant l'execució de les obres, la superfície de les capes haurà de tenir el pendent transversal necessari, en 
general entorn del quatre per cent (4%), per assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la 
concentració d'abocaments. En reblerts de més de cinc metres (5 m) d'alçària, i en tots aquells casos en què sigui 
previsible una forta erosió de la superfície exterior del reblerts, es procedirà a la construcció de cavallons de terra 
en les vores de les capes que, ajudats pel corresponent pendent longitudinal, portin les aigües fins als baixants 
disposats per controlar les aigües de vessament. Es procedirà així mateix a l'adopció de les mesures protectores 
de l'entorn, previstes al Projecte o indicades per la Direcció d’Obra, enfront de l'acció, erosiva o sedimentària, de 
l'aigua de vessament. 
 
Excepte prescripció en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, els equips de transport de terres i extensió de 
les mateixes operaran sobre tot l'ample de cada capa i, en general, en el sentit longitudinal de la via.  
 
S’haurà d'aconseguir que tot el perfil del reblert tipus terraplè quedi degudament compactat, per la qual cosa es 
podrà donar un sobreample a la capa de l'ordre d'un metre (1 m) que permeti l'acostament del compactador a la 
vora, i després retallar el talús. En tot cas no seran d'abonament aquests sobreamples. 
 
 

330.6.3. Humectació o dessecació 

 
En el cas que sigui necessari afegir aigua per aconseguir el grau de compactació previst, s'efectuarà aquesta 
operació humectant uniformement els materials, bé a les zones de procedència (canteres, préstecs), bé en 
abassegaments intermedis o bé a la capa, disposant els sistemes adequats per assegurar aquesta uniformitat 
(esmicolament previ, ús de corró “pota de cabra”, etc.).  
 
En els casos especials en què la humitat natural del material sigui excessiva, es prendran les mesures 
adequades, per aconseguir la compactació prevista, podent procedir a la dessecació per oreig, o a l'addició i 
barreja de materials secs o substàncies apropiades. 
 
 

330.6.4. Compactació 

 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la capa.  
 
Els valors de densitat i humitat a aconseguir seran els que s'indiquen als apartats 330.4.2 i 330.4.3 d'aquest 
Article, o els que, si s’escau, fixin el Projecte o la Direcció d’Obra. 
 
Les zones d’extradós d'obra de fàbrica, rases i aquelles, que per reduïda extensió, o altres causes, no es puguin 
compactar amb els mitjans habituals, tindrà la consideració de reblerts localitzats i se seguirà allò que disposa 
l'Article 332, “Reblerts localitzats” d'aquest Plec. 
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330.6.5. Control de la compactació 

 
 

330.6.5.1. Generalitats 

 
El Control de la compactació tindrà com a objecte comprovar d'una banda que cada capa compleix les condicions 
de densitat seca i humitat, segons el que estableix l'apartat 330.6.4 d'aquest Article així com pel Projecte i la 
Direcció d’Obra, i d'altra banda, que les característiques de deformació siguin les adequades per assegurar un 
comportament acceptable del reblert. 
 
D’aquesta manera, el control s'efectuarà pel mètode de “Control de producte acabat”, a través de comprovacions 
“in situ” al reblert compactat, comparant els resultats obtinguts amb els corresponents valors de referència. En 
circumstàncies especials, el Projecte o la Direcció d’Obra podran prescriure, a més a més, la realització d'assajos 
complementaris per caracteritzar les propietats geotècniques del reblert (resistència al tall, expansivitat, col·lapse, 
etc.). 
 
Amb aquest mètode de “Control de producte acabat” es considerarà que la compactació d'una capa és acceptable 
sempre que es compleixin les dues condicions següents: 
 

 La densitat seca “in situ” és superior al màxim valor mínim establert en aquest Plec, en el Projecte o per la 
Direcció d’Obra, i el grau de saturació es troba dins dels límits establerts al Projecte o, per defecte, en 
aquest Plec. Aquests aspectes es comprovaran conforme a allò que s’indica en l'apartat 330.6.5.4 
d'aquest Article. 

 El mòdul de deformació vertical en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa (Ev2) 
segons NLT-357 és com a mínim, segons el tipus de material i en funció de la zona d'obra de què es 
disposi, el següent: 

 
o En fonament, nucli i espatllers, cinquanta megapascals (Ev2 ≥ 50 MPa) per a sòls 

seleccionats i trenta megapascals (Ev2 ≥ 30 MPa) per a la resta. 
o En coronació, es tindran en compte les especificacions dels articles 3301 i 512 del present 

Plec, en funció del tipus d’esplanada projectada. 
 
En aquest assaig de càrrega sobre placa executat conforme a NLT-357, la relació, K, entre el mòdul de 
deformació obtingut en el segon cicle de càrrega, Ev2 i el mòdul de deformació obtingut en el primer cicle de 
càrrega, Ev1, no pot ser superior a dos amb cinc (K ≤ 2,5) en el cas de fonament, nucli i espatllers.  
 
Quan ho indiqui el Projecte o ho aconsellin les característiques del material o de l'obra, i prèvia autorització de la 
Direcció d’Obra, les determinacions “in situ” de densitat, humitat, i mòdul de deformació es complementaran per 
altres, com els assajos d'empremta executats segons NLT-256 o el mètode de “Control de procediment “ a partir 
de bandes d'assaig prèvies. En aquestes últimes hauran de quedar definides, per permetre el seu control 
posterior, les operacions d'execució, equips d'estesa i compactació, gruixos de capa, humitat del material i 
nombre de passades, havent de comprovar en aquestes bandes d'assaig que es compleixen les condicions de 
densitat, saturació, mòdul de deformació i relació de mòduls que s'acaben d'establir. En aquestes bandes o 
terraplens d'assaig el nombre de capes a realitzar serà, almenys, de tres (3). 
 
El Projecte o la Direcció d’Obra podran establir la utilització d'assajos complementaris per a la comprovació del 
comportament del reblert o de determinades característiques del mateix (com els assajos de Cross-hole, ones 
superficials, assajos penetromètrics, assentòmetres, cèl·lules de pressió total o intersticial, etc.). 
 
 

330.6.5.2. Assajos de referència 

 
a) Assaig de compactació Próctor 
 

El Projecte o, per defecte, la Direcció d’Obra, assenyalarà, entre el Próctor normal (UNE 103500) o el Próctor 
modificat (UNE 103501), l'assaig a considerar com Próctor de referència. En cas d'omissió es considerarà com a 
assaig de referència el Próctor modificat. 
 
En aquest sistema de control, es classificaran els materials a utilitzar en grups de característiques similars. A 
aquests efectes es consideren similars aquells materials en què es compleixi, en un mínim de tres (3) mostres 
assajades,el següent: 
 

 Pertinença al mateix tipus de classificació definida a l'apartat 330.3.3 d'aquest Article. 

 Rangs de variació de la densitat seca màxima a l'assaig Próctor de referència no superiors al tres per cent 
(3%). 

 Rangs de variació de la humitat òptima a l'assaig Próctor de referència no superiors al dos per cent (2%). 
 
Dins de cada grup s'establiran els corresponents valors mitjans de densitat seca màxima i d’humitat òptima que 
serviran de referència per efectuar l'anàlisi dels resultats del control. Es determinarà així mateix la zona de 
validesa indicada a l'apartat 330.6.5.4 d'aquest Article. 
  
El volum de cadascun d'aquests grups serà major de vint mil metres cúbics (20.000 m3). En cas contrari es 
recorrerà a un altre procediment de control. 
 
En el cas que els materials procedents d'una mateixa zona d'extracció no es puguin agrupar de la forma 
anteriorment descrita ni sigui possible separar-los per al seu aprofitament, no serà aplicable el mètode de control 
de producte acabat mitjançant assajos Próctor, havent de recórrer a l’assaig intensiu de càrrega amb placa 
segons NLT-357, amb algun assaig complementari com el d'empremta segons NLT-256, o el mètode de control 
de procediment, segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
b) Assaig de càrrega amb placa 
 
Per determinar el mòdul de deformació del reblert del tipus terraplè s'utilitzarà l'assaig de càrrega amb placa. Les 
dimensions d’aquesta placa seran tals que el seu diàmetre o costat sigui almenys cinc (5) vegades superior a la 
grandària màxima del material utilitzat. En cap cas la superfície de la placa serà inferior a set-cents centímetres 
quadrats (700 cm2). L'assaig es realitzarà segons la metodologia NLT-357 aplicant la pressió, per esglaons, en 
dos cicles consecutius de càrrega. 
 
En cas de necessitat, el Projecte podrà fixar altres condicions d'assaig que les de la norma indicada, en aquest 
cas haurà d'establir els valors corresponents a exigir per al mòdul de deformació del segon cicle de càrrega Ev2, i 
per a la relació K entre mòduls de segon i primer cicles de càrrega. 
 
c) Assaig d’empremta 
 
En el cas de realitzar l'assaig d'empremta s'utilitzarà la NLT-256, en la que s'indica el control d’assentaments, 
sobre deu (10) punts separats un metre (1 m), abans i després del pas del camió normalitzat. 
 
L'assaig d'empremta s'efectuarà correlacionat amb l'assaig de placa de càrrega NLT-357 i per tant els valors 
d'empremta admissibles seran aquells que garanteixin el resultat de la placa de càrrega. Els mateixos seran 
establerts per la Direcció d’Obra a proposta del Contractista recolzada pels corresponents assajos de contrast. 
 
Tanmateix els valors d'empremta admissible no seran superiors a cinc mil·límetres (5 mm) en fonament, nucli i 
espatllers. 
 
 

330.6.5.3. Determinació in situ 

 
a) Definició de lot 
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Dins del tall a controlar es defineix com “lot”, que s'acceptarà o rebutjarà en conjunt, al menor que resulti d'aplicar 
a una sola capa de terraplè els criteris següents, excepte a la capa de coronació on es tindrà en compte el previst 
als Articles 3301 i 512 del present Plec, en funció de l’esplanada projectada: 
 

 Una longitud de carretera (d’una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 
(500 m). 

 Una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000 m2) si el terraplè és de menys de cinc metres (5 m) 
d'alçària i de deu mil metres quadrats (10.000 m2) en cas contrari. Descomptant sempre en el conjunt 
d'aquestes superfícies unes franges de dos metres (2 m) d'ample en les vores de la calçada i els reblerts 
localitzats segons allò que s'ha definit en l'Article 332, “Reblerts localitzats “ d'aquest Plec. 

 La fracció construïda diàriament. 

 La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix equip i procediment de 
compactació.  

 
Mai es definirà un lot compost de fraccions corresponents a dies ni capes diferents, sent per tant sencer el 
nombre de lots escollits per cada dia i capa. 
 
b) Mostres i assajos a realitzar en cada lot 
 
Dins la zona definida pel lot s'escullen les següents mostres independents: 
 

 Mostra de superfície: Conjunt de cinc (5) punts, agafats de forma aleatòria de la superfície definida com a 
lot. En cadascun d'aquests punts es determinarà la seva humitat i densitat. 

 Mostra de vora: En cadascuna de les bandes de la vora es fixarà un (1) punt per cada cent metres (100 
m) o fracció. Aquestes mostres són independents de les anteriors i independents entre si. En cadascun 
d'aquests punts es determinarà la seva humitat i densitat. 

 Determinació de deformacions: En coronació es tindran en compte els Articles 3301 i 512 del present Plec 
en funció de l’esplanada projectada. A la resta de les zones la Direcció d’Obra podrà escollir entre fer un 
assaig de placa de càrrega per cada lot o bé fer un altre tipus d'assaig en cada lot, com pot ser el 
d’empremta, de manera que estant convenientment correlacionades s'exigeixin uns valors que garanteixin 
els resultats de l'assaig de placa de càrrega, aspecte aquest que es comprovarà, almenys, cada cinc (5) 
lots. 

 
La determinació de deformacions haurà de realitzar-se sempre sobre material en les condicions de densitat i grau 
de saturació exigides, aspecte que en cas de dubte, i en qualsevol cas que la Direcció d’Obra així ho indiqui, 
s’haurà de comprovar. Fins i tot es podrà obligar a eliminar la crosta superior de material dessecat abans de 
realitzar l'assaig. 
 
Per mesurar la densitat seca “in situ” es podran utilitzar procediments de substitució (mètode de la sorra UNE 
103503, mètode del densòmetre, etc.), o preferentment mètodes d’alt rendiment com els mètodes nuclears amb 
isòtops radioactius. En tot cas, abans d’utilitzar aquests últims, es calibraran els seus resultats amb les 
determinacions donades pels procediments de substitució. Aquesta calibració haurà de ser realitzada per a 
cadascun dels grups de materials definits en l'apartat 330.6.5.3a) d'aquest Article i es comprovarà almenys una 
vegada per cada deu (10) lots assajats. De forma anàloga es procedirà amb els assajos d'humitat, per assecat 
segons UNE 103300 i nuclears.  
 
Per a gruixos de capa superiors a trenta centímetres (30 cm) s’haurà de garantir que la densitat i humitat 
mesurades es corresponen amb les del fons de la capa. 
 
 

330.6.5.4. Anàlisi dels resultats 

 
Les determinacions d'humitat i densitat “in situ” es compararan amb els valors de referència definits en l'apartat 
330.6.5.2 d'aquest Article. 
 

Per a l'acceptació de la compactació d'una mostra el valor mitjà de la densitat de la mostra haurà de complir les 
condicions mínimes imposades en aquest Article i en particular en els seus apartats 330.4.2, 330.4.3 i 330.6.4. A 
més a més, almenys el seixanta per cent (60%) dels punts representatius de cadascun dels assajos individuals en 
un diagrama humitat–densitat  seca, han de trobar-se dins la zona de validesa que a continuació es defineix, i la 
resta dels punts no podran tenir una densitat inferior en més de trenta quilograms per metre cúbic (30 kg/m3) a les 
admissibles segons allò que s'ha indicat en aquest Plec, en el Projecte o per la Direcció d’Obra. 
 
La zona de validesa és la situada per sobre de la corba Próctor de referència, normal o modificat segons el cas, i 
entre les línies d'isosaturació corresponents als límits impostos al grau de saturació, en el Projecte o, per defecte, 
en aquest Plec. 
 
Aquestes línies límit, segons allò que s'ha indicat a l'apartat 330.4.3 d'aquest Article i excepte indicació en contra 
del Projecte, seran aquelles que passin pels punts de la corba Próctor de referència corresponents a humitats de 
menys dos per cent (-2%) i més 1 per 100 (+1%) de l'òptima. En el cas de sòls expansius o col·lapsables els 
punts de la corba Próctor de referència seran els corresponents a humitats de menys u per cent (–1%) i més 3 per 
100 (+3%) de l'òptima de referència. 
 
Es recorda que el grau de saturació ve donat per la següent expressió: 
 
Sr =  ω · (ρs / ρw) · [ρd / (ρs-ρd)] 
 
Les línies d’igual saturació vénen definides per la següent expressió: 
 
ρd = ρs· { Sr/ [ ω · (ρs/ρw) + Sr ] } 
 
on: 
 

 Sr: Grau de saturació (%). 

 ω: Humitat del sòl (%). 

 ρd: Densitat seca (kg/m3). 

 ρw: Densitat de l'aigua (pot prendre's igual a 1.000 kg/m3). 

 ρs: Densitat de les partícules de sòl (UNE 103 302) (kg/m3). 
 
El incompliment de l'anterior donarà lloc a la recompactació de la zona superficial o de la qual la mostra sigui 
representativa. 
 
En casos dubtosos pot ser aconsellable augmentar la intensitat del control per disminuir la freqüència i incidència 
de situacions inacceptables o els trams de lots a rebutjar. 
 
En cas de no complir-se els valors de placa de càrrega indicats a l'apartat 330.6.5 d’aquest Article o els valors 
acceptables indicats per la Direcció d’Obra per a l'assaig alternatiu de correlació amb el de placa de càrrega, es 
procedirà a recompactar el lot. 
 
 

330.6.6. Estabilització d’assentaments 

 
Abans de col·locar l’esplanada definitiva s’estabilitzaran els assentaments diferencials posteriors a la construcció 
del terraplè. Es considerarà que aquests assentaments diferencials s’han estabilitzat quan la diferència entre els 
assentaments absoluts de dos punts de l’eix de la última capa del terraplè que distin 20 m mesurats en un interval 
de 3 mesos, en època de pluges, sigui inferior als límits indicats a la taula 330.1. Com a mínim, s’haurà de 
comprovar que es compleixen aquests criteris en els següents casos: 
 

 Terraplens de més de 15 m d’alçària. 

 Transició d’obres de fàbrica a terraplens de més de 5 m d’alçària. 

 Transició de desmunt a terraplens de més de 10 m d’alçària. 

 Terraplens sobre sòls tous. 
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Taula 330.1 
Assentaments diferencials màxims post-constructius després de 3 mesos, en època de pluges, de 2 punts 

que disten 20 m. 
 

Velocitat de Projecte (km/h) Assentaments diferencials màxims (cm) 

120 1,0 

100 1,5 

80-60 3,0 

 
 

330.7. Limitacions de l'execució 

 
Els reblerts tipus terraplè s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a dos graus Celsius 
(2 °C), havent de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d’aquest límit, tret que es 
justifiqui adequadament la viabilitat de la posada en obra i la consecució de les característiques exigides i aquesta 
justificació fos acceptada per la Direcció d’Obra.  
 
La Direcció d’Obra haurà de tenir en compte la influència de les pluges abans d'aprovar l'estesa i compactació del 
reblert.  
 
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l'acció de tota mena de trànsit fins que s'hagi completat la seva 
compactació. Si això no és factible s'eliminarà el gruix de les capes afectades pel pas del trànsit. 
 
 
330.8. Tolerància geomètrica d’acabat de les obres 

 
A la coronació del terraplè es disposaran estaques de refinat al llarg de l'eix i en ambdós costats, amb una 
distància entre perfils transversals no superior a vint metres (20 m), i anivellades amb precisió mil·limètrica 
d'acord amb els Plànols. Entre estaques, els punts de la superfície de coronació no estaran, en cap punt, per 
damunt de la superfície teòrica definida per les estaques, ni quedaran per sota d’aquesta en més de tres 
centímetres (3 cm). 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de quinze mil·límetres (15 mm), quan es comprovi amb la regla 
de tres metres (3 m) estàtica segons la NLT-334 aplicada tant paral·lelament com normal a l'eix de la carretera. 
Tampoc podrà haver-hi zones capaces de retenir aigua. 
 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies esmentades seran corregides pel Contractista a càrrec seu, 
d'acord amb el que assenyala aquest Plec. 
 
 
330.9. Amidament i abonament 

 
Els terraplens es mesuraran per metres cúbics (m3) obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 
inicials del terreny i el perfil teòric del terraplè definit als Plànols, sense tenir en compte excessos produïts per 
qualsevol causa. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 103101. Anàlisi granulomètrica de sòls per tamisat. 

 UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande. 

 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl. 

 UNE 103201. Determinació quantitativa del contingut en sulfats solubles d'un sòl. 

 UNE 103204. Determinació del contingut de matèria orgànica oxidable d'un sòl pel mètode del 
permanganat potàssic. 

 UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa. 

 UNE 103302. Determinació de la densitat relativa de les partícules d'un sòl. 

 UNE 103500. Geotècnia. Assaig de compactació Próctor normal. 

 UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació Próctor modificat. 

 UNE 103502. Mètode d'assaig per determinar en laboratori l'índex C.B.R. d'un sòl. 

 UNE 103503. Determinació “in situ” de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra. 

 UNE 103601. Assaig del inflament lliure d'un sòl en edòmetre. 

 NLT-114. Determinació del contingut de sals solubles dels sòls. 

 NLT-115. Contingut de guix en sòls. 

 NLT-254. Assaig de col·lapse en sòls. 

 NLT-256. Assaig d'empremta en terrenys. 

 NLT-334. Mesura de la irregularitat superficial d'un paviment mitjançant la regla de tres metres estàtica o 
rodant. 

 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 
 
 
 
 

Article 331. Pedraplens 
 
 
 
331.1. Definició 

 
Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació per capes de materials petris, les característiques dels quals 
seran les indicades a l'apartat 331.4 d'aquest Article, amb la finalitat de crear una plataforma sobre la qual 
s'assenta l'esplanada i el ferm d'una carretera. L'àrea de treball serà la suficient per a la utilització de maquinària 
pesada. 
 
La seva execució comprèn les operacions següents: 
 

 Preparació de la superfície de suport del pedraplè. 

 Extensió d'una capa. 

 Humectació o dessecació d'una capa. 

 Compactació d'una capa. 
 
Les tres últimes operacions es reiteraran totes les vegades que siguin necessàries. 
 
S'exclouen d'aquesta unitat les operacions necessàries per a l'execució de la coronació del pedraplè que es 
defineix en l'apartat 331.3 d'aquest Article. 
 
 
331.2. Zones del pedraplè 

 
En els pedraplens es diferenciaran les zones següents: 
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 Transició: Formada per la part superior del pedraplè, amb un gruix de dues (2) capes i com a mínim d'un 
metre (1 m), tret que en el Projecte s'indiqui expressament un altre valor. 

 Nucli: Part del pedraplè compresa entre el fonament i la zona de transició. 

 Fonament: Formada per la part inferior del pedraplè en contacte amb el terreny preexistent o superfície de 
suport. El seu gruix serà com a mínim d'un metre (1 m) o l’alçària màxima lliure des de la superfície de 
suport fins a la zona de transició del pedraplè, quan l’esmentada alçària lliure sigui inferior a un metre (1 
m). 

 Espatllers: Són les parts exteriors del reblert que ocasionalment constitueixen o formen part dels talussos 
del mateix. 

 Zones especials: Són zones del pedraplè amb característiques especials, tals com zones inundables, etc. 
D'existir, el Projecte haurà de fixar les seves característiques i dimensions. 

 
 
331.3. Coronació del pedraplè  

 
S’entén per coronació la zona compresa entre la transició del pedraplè i la base de la secció estructural del ferm. 
Les seves dimensions i característiques correspondran a les de l’esplanada adoptada en el Projecte d’acord amb 
la Norma 6.1-IC. 
 
 
331.4. Materials 

 
 

331.4.1. Procedència 

 
Els materials petris a utilitzar procediran de l'excavació de l'esplanació. Excepcionalment, els materials petris 
també podran procedir de préstecs. 
 
Les zones específiques a excavar per a l'obtenció dels materials seran les indicades al Projecte o, per defecte, 
per la Direcció d’Obra. 
 
 

331.4.2. Qualitat de la roca 

 
En general, seran roques adequades per a pedraplens les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques 
resistents, sense alteració apreciable, compactes i estables enfront de l'acció dels agents externs i, en particular, 
enfront de l'aigua.  
 
Es consideren roques estables enfront de l'aigua aquelles que, segons la NLT-255, submergides en aigua durant 
vint-i-quatre hores (24 h), amb grandàries representatives de les de posada en obra, no manifestin fissuració 
alguna, i la pèrdua de pes que pateixen és igual o inferior al dos per cent (2%). També es podran utilitzar assajos 
de cicles d’humitat–sequedat, segons NLT-260, per qualificar l'estabilitat d'aquestes roques, si així ho autoritza la 
Direcció d’Obra. 
 
La Direcció d’Obra tindrà la facultat per a rebutjar els materials per a pedraplens, quan així ho aconselli 
l'experiència local.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i l'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 
 

331.4.3. Granulometria 

 
El material per a pedraplens haurà de complir les següents condicions granulomètriques: 
 

 El contingut, en pes, de partícules que passin pel tamís 20 UNE serà inferior al trenta per cent (30%), 
segons UNE 103101. 

 El contingut, en pes, de partícules que passin pel tamís 0,080 UNE serà inferior al deu per cent (10%), 
segons UNE 103101. 

 La grandària màxima serà com a mínim de cent mil·límetres (100 mm) i com a màxim de nou-cents 
mil·límetres (900 mm). 

 
Les condicions anteriors corresponen al material compactat. Les granulometries obtingudes en qualsevol altre 
moment de l'execució només tindran valor orientatiu, a causa de les segregacions i alteracions que puguin 
produir-se en el material durant la construcció. 
 
La corba granulomètrica total una vegada compactat el material es recomana que es trobi dins del fus següent: 
 
 

Sedàs (mm) Percentatge que passa 

220 50-100 

55 25-50 

10 12.5-25 

 
 

331.4.4. Forma de les partícules 

 
El contingut en pes de partícules amb forma inadequada serà inferior al 30%. A aquests efectes es consideren 
partícules amb forma inadequada aquelles en què es verifiqui: 
 

  (L + G) / 2   3E 
 
on: 
 

 L (Longitud): separació màxima entre dos (2) plànols paral·lels tangents a la partícula. 

 G (Grossor): diàmetre del forat circular mínim pel que pot passar la partícula. 

 E (Gruix): separació mínima entre dos (2) plànols paral·lels tangents a la partícula. 
 
Els valors de L, G, i E, no han de ser necessàriament mesurats en tres direccions perpendiculars entre si. 
 
Quan el contingut en pes de partícules de forma inadequada sigui igual o superior al 30% només es podrà utilitzar 
aquest material quan es realitzi un estudi especial, aprovat per la Direcció d’Obra, que garanteixi un 
comportament acceptable. 
 
 

331.4.5. Altres característiques 

 
El coeficient de desgast de Los Angeles, segons la UNE-EN 1097-2, serà inferior a cinquanta (50). 
 
El coeficient de friabilitat, segons la NLT 351/74, serà inferior a vint-i-cinc (25). 
 
Les pèrdues de pes després de cinc (5) cicles de sulfat sòdic i magnèsic seran inferiors al vint (20) i trenta (30) 
per cent respectivament (Normes NLT 158/72 o UNE-EN 1367). 
 
 
331.5. Utilització 

 
 

331.5.1. Utilització dels materials petris 
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El Projecte o, per defecte, la Direcció d’Obra, definirà els llocs concrets on s’hauran de destinar els materials 
procedents de cada zona d'excavació. 
 
A la coronació s'utilitzaran sòls que compleixin les condicions establertes per al tipus d’esplanada adoptada al 
Projecte d’acord amb la Norma 6.1-IC, tenint en compte els Articles 3301 i 512 d’aquest Plec. 
 
A la capa de transició s'utilitzaran materials la granulometria dels quals estigui dins del fus recomanat en l'apartat 
331.4.3 d'aquest Article. 
 
 

331.5.2. Eliminació de materials inadequats en excavar 

 
Abans d'iniciar-se l'excavació dels materials petris s'eliminarà la montera que recobreix la zona a excavar, així 
com la zona de roca superficial alterada que sigui inadequada per la seva utilització en pedraplens, encara que es 
pugui utilitzar per formar altres tipus de reblerts. 
 
S'eliminaran així mateix les zones de material inadequat que apareguin a l'interior de la formació rocosa durant 
l'excavació d'aquesta. 
 
 
331.6. Equip necessari per a l'execució de les obres 

 
Els equips de transport, estesa, humectació i compactació seran suficients per a garantir l'execució de l'obra 
d'acord amb les exigències d'aquest Plec i del Projecte, i hauran així mateix de ser aprovats expressament per la 
Direcció d’Obra, a proposta del Contractista. 
 
 
331.7. Execució de les obres 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i l'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

331.7.1. Preparació de la superfície de suport del reblert de tipus pedraplè 

 
Si el reblert de tipus pedraplè es va a construir sobre terreny natural, s'efectuarà en primer lloc, d'acord amb allò 
que s'ha estipulat als Articles 300, “Esbrossada del terreny” i 320, “Excavació de l'esplanació i préstecs” d'aquest 
Plec, l’esbrossada de l’esmentat terreny. En funció de la seva posterior utilització, s'eliminarà la capa de terra 
vegetal i es procedirà al seu abassegament en condicions adequades per evitar el seu deteriorament. 
 
No obstant això, el Projecte o la Direcció d’Obra, d'acord amb allò que s'ha indicat a l'apartat 300.2.1 d'aquest 
Plec podran eximir l'eliminació de la capa de terra vegetal en reblerts tipus pedraplè de més de deu metres (10 m) 
d'alçària, on els assentaments que poden donar lloc, en particular els diferits, siguin petits comparats amb els 
totals del reblert i sempre que la seva presència no impliqui risc d'inestabilitat.  
 
En reblerts de tipus pedraplè sobre sòls compressibles i de baixa resistència, sobre tot en el cas de sòls orgànics, 
la vegetació podrà millorar la sustentació de la maquinària de moviment de terres i facilitar les operacions de 
compactació de les primeres capes. En aquests casos el Projecte o la Direcció d’Obra definiran la seva possible 
conservació. 
 
En els casos que siguin indicats en el Projecte, s'estendran materials granulars gruixuts o geotèxtils que permetin 
o facilitin la posada en obra de les primeres capes del reblert.  
 
Després de l’esbrossada, es procedirà a l'excavació i extracció del material que es consideri necessari per 
constituir la superfície de suport, en l'extensió i profunditat especificades en el Projecte o que indiqui la Direcció 
d’Obra. 
 

Una vegada aconseguida la cota del terreny sobre la qual finalment es recolzarà el reblert de tipus pedraplè, 
s'escarificarà aquesta zona de suport, d'acord amb el que preveu el Projecte i l'Article 302, “Escarificació i 
compactació” d'aquest Plec. Es compactarà amb les condicions exigides per al fonament del reblert tipus 
pedraplè, sempre que aquestes operacions no empitjorin la qualitat del terreny de suport en el seu estat natural. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de pedraplè consistirà en 
l’excavació realitzant bermes de 50 – 80 cm d’altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% 
cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació al 
95% del Próctor de referència del fons de l’excavació, i posterior reblert i compactat del volum excavat amb el 
conjunt del pedraplè. 
 
Si el reblert tipus pedraplè s’ha de construir sobre un ferm existent, s'escarificarà i compactarà aquest segons allò 
que s'ha indicat a l'Article 303, “Escarificació i compactació del ferm existent “ d'aquest Plec.  
 
A les zones d'eixamplament o recreixement d'antics reblerts es prepararan aquestes, mitjançant banquetes o 
altres actuacions pertinents, a fi d'aconseguir la seva unió amb el nou reblert. Les operacions encaminades a tal 
objecte seran les indicades al Projecte o, per defecte, per la Direcció d’Obra. Si el material de l'antic reblert la 
remoció del qual sigui necessària és del mateix tipus que el nou i compleix les condicions exigides per a aquest, 
es barrejarà amb el del nou reblert per a la seva compactació simultània; en cas contrari serà transportat a 
abocador autoritzat. 
 
Quan el reblert del tipus pedraplè hagi d'assentar-se sobre un terreny en què existeixi aigua superficial, es 
conduirà l'aigua fora de l'àrea on es vagi a construir, abans de començar la seva execució, mitjançant obres que 
podran tenir el caràcter d'accessòries, i que s'executaran d’acord amb allò que s'ha previst per a tal tipus d'obres 
en el Projecte o, per defecte, seguint les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
Les capes susceptibles de saturar-se durant la vida del reblert de tipus pedraplè es construiran, d'acord amb el 
Projecte, amb un material que tingui un comportament acceptable sota aquesta acció (erosió, expansió i 
col·lapse, etc.).  
 
Les transicions de desmunt a reblert tipus pedraplè tant transversalment com longitudinal, es realitzaran de la 
manera més suau possible, segons allò que s'ha indicat en el Projecte o, per defecte, excavant el terreny de 
suport fins a aconseguir un pendent no major d'un mig (1V:2H), que es mantindrà fins a aconseguir una 
profunditat per sota de l'esplanada de com a mínim un metre (1 m), o el gruix de dues (2) capes, i sobre la 
mateixa es realitzaran els esglaons o bermes esmentats anteriorment. 
 
En els reblerts del tipus pedraplè situats a mitja vessant, si les condicions d'estabilitat ho exigeixen, s'esglaonarà 
el pendent natural del terreny d'acord amb allò que indiqui el Projecte o d’acord amb l’esmentat anteriorment. Les 
banquetes així originades hauran de quedar recolzades al terreny suficientment ferm. La seva amplària i pendent 
hauran de ser tals que la maquinària pugui treballar amb facilitat en elles. 
 
En general i, especialment, a les mitges vessants on, a curt o llarg termini, es prevegi la presència d'aigua a la 
zona de contacte del terreny amb el reblert s'hauran d'executar en planta i profunditat les obres necessàries, 
recollides en el Projecte, per mantenir drenat aquest contacte. 
 
Atès que les operacions d’esbrossada, escarificat i esglaonat dels pendents deixen la superfície del terreny 
fàcilment erosionable pels agents atmosfèrics, aquests treballs no s’hauran de dur a terme fins al moment precís i 
en les condicions oportunes per reduir al mínim el temps d'exposició, tret que es recorri a proteccions d’aquesta 
superfície. La possibilitat de cobrir de terres els terrenys de l'entorn i altres afeccions indirectes hauran de ser 
contemplades en l'adopció d'aquestes mesures de protecció. 
 
 

331.7.2. Excavació, càrrega i transport de material 

 
Els treballs d'excavació s'executaran de manera que la granulometria i forma dels materials resultants siguin 
adequades per la seva utilització en pedraplens, d'acord amb aquest Article. 
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En cas necessari, després de l'excavació, es procedirà a l'eliminació o trossejament dels elements singulars que 
tinguin formes o dimensions inadequades, segons indiqui la Direcció d’Obra.  
 
La càrrega dels productes d'excavació i el seu transport al lloc d'utilització es durà a terme de manera que s'eviti 
la segregació del material. 
 
 

331.7.3. Extensió de les capes 

 
Una vegada preparada la base de suport del reblert de tipus pedraplè, es procedirà a la construcció d'aquest, 
utilitzant els materials que s'han definit anteriorment, els quals seran estesos en capes successives, de gruix 
uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada.  
 
El gruix de les capes serà l'adequat perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui la compacitat desitjada. A falta 
d'una altra especificació aquest gruix, mesurat després de la compactació, serà de seixanta centímetres (60 cm) i 
excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, a proposta justificada del Contractista, el gruix màxim de les 
capes, una vegada compactades, no serà mai superior a un metre trenta-cinc centímetres (1,35 m), ni a tres (3) 
vegades la grandària màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la capa ha de ser superior a tres mitjos (3/2) de la 
grandària màxima del material a utilitzar.  
 
El material de cada capa es descarregarà en obra sobre la part ja estesa d’aquesta capa i prop del seu front 
d'avanç. Des d'aquesta posició serà empès fins al front de la capa i estès a continuació d'aquest mitjançant tractor 
equipat amb pala d'empenta, realitzant-se l'operació de manera que es corregeixin les possibles segregacions del 
material. En casos especials es podrà regar el pedraplè amb aigua a pressió, sempre que la Direcció d’Obra ho 
consideri convenient.  
 
Els reblerts de tipus pedraplè sobre zones d'escassa capacitat de suport, s'iniciaran abocant les primeres capes 
amb el gruix mínim necessari per suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i compactació de 
terres. 
 
Durant l'execució de les obres, la superfície de les capes haurà de tenir el pendent transversal necessari, en 
general entorn del quatre per cent (4%), per assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la 
concentració d'abocaments. Es procedirà a la construcció de cavallons a la vora de les capes, que condueixin les 
aigües cap a baixants provisionals que controlin les aigües de vessament, així com a l'adopció de les mesures 
protectores de l'entorn enfront de l'acció d'aquesta aigua de vessament, erosiva o sedimentària, previstes en el 
Projecte o indicades per la Direcció d’Obra. 
 
Excepte prescripcions en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, els equips de transport del material i 
extensió del mateix operaran sobre tot l'ample de cada capa i, en general, en el sentit longitudinal de la via. 
 
S’haurà d'aconseguir que tot el perfil teòric del reblert del tipus pedraplè quedi degudament compactat, per a la 
qual cosa, es compactarà una franja d'una amplària mínima de tres metres (3 m) des de la vora del talús, en 
capes més primes i mitjançant maquinària apropiada. A proposta del Contractista, sempre que la Direcció d’Obra 
doni la seva aprovació, es podrà substituir o complementar-se el mètode anterior, pel de dotar al pedraplè d'un 
sobreample, d'un o dos metres (1 o 2 m), que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que 
el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada. Aquest sobreample no serà d'abonament. Es podrà 
utilitzar així mateix qualsevol altre procediment que estableixi el Projecte o aprovi la Direcció d’Obra. 
 
 

331.7.4. Compactació 

 
El mètode de compactació escollit haurà de garantir l'obtenció de les compacitats mínimes necessàries. Amb 
aquest objecte s’haurà d’escollir adequadament, per a cada zona del pedraplè, la granulometria del material, el 
gruix de la capa, el tipus de maquinària de compactació i el nombre de passades de l'equip. Aquestes variables 
es determinaran a la vista dels resultats obtinguts durant la posada a punt del mètode de treball, segons s'indica a 
l'apartat 331.7.5 d'aquest Article. 
 

Si a la compactació s'utilitzen corrons vibratoris, el pes estàtic de l'equip no haurà de ser en cap cas inferior a deu 
tones (10 t). 
 
Les zones d’extradós d'obres de fàbrica, rases i aquelles, que per la seva reduïda extensió o altres causes, no es 
puguin compactar amb els mitjans habituals tindran la consideració de reblerts localitzats i se seguirà allò que 
s'ha exposat a l'Article 332, “Reblerts localitzats” d'aquest Plec. 
 
 

331.7.5. Posta a punt del mètode de treball 

 
Excepte prescripció en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra el control de construcció d'un pedraplè 
consistirà en un control de procediment que permeti comprovar el mètode de construcció del reblert.  
 
El Contractista proposarà per escrit a la Direcció d’Obra el mètode de construcció que consideri més adequat per 
a cada tipus de material a utilitzar, de manera que es compleixin les prescripcions indicades en aquest Plec.  
 
En la proposta s'especificarà, diferenciant la zona central i les franges laterals, en cas que s’executin: 
 

 Característiques de tota la maquinària a utilitzar. 

 Mètode d'excavació, càrrega i transport dels materials petris. 

 Mètode d'extensió. 

 Gruix de capes, mètode de compactació i nombre de passades de l'equip.  

 Experiències, amb materials anàlegs, del mètode d'execució proposat. 
 
Tret que s'aporti suficient experiència sobre el mètode de treball proposat, l'aprovació d'aquest per la Direcció 
d’Obra estarà condicionada al seu assaig en obra. Aquest assaig consistirà en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior a tres mil metres cúbics (3.000 m3), a fi de comprovar la idoneïtat del 
mètode proposat o procedir a adaptar-ho al cas considerat. Es faran com a mínim dues (2) capes de deu metres 
(10 m) d'amplària.  
 
Durant la construcció del pedraplè experimental es determinarà la granulometria del material acabat d'excavar, la 
del material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per determinar aquests valors s'utilitzaran 
mostres representatives, de volum no inferior a quatre metres cúbics (4 m3). S'efectuaran almenys cinc (5) 
assajos de cada tipus, tres (3) a la zona central i dos (2) a les zones laterals. Així mateix, s'inspeccionaran les 
parets de les cales realitzades en el pedraplè per determinar les característiques del material compactat. 
Aquestes cales afectaran tot el gruix de la capa i tindrà un volum mínim de quatre metres cúbics (4 m3), una 
superfície mínima de quatre metres quadrats (4 m2) i una dimensió mínima en planta superior a cinc (5) vegades 
la grandària màxima de l'àrid. Es controlaran les deformacions superficials del pedraplè, mitjançant procediments 
topogràfics, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja i la porositat del material 
compactat. 
 
La porositat del pedraplè experimental compactat ha de ser menor del trenta per cent (n < 30%). S’hauran de fer 
com a mínim quatre (4) passades del corró compactador. 
 
L’assentament produït amb l'última passada ha de ser inferior al 1 per 100 del gruix de la capa a compactar 
mesurat després de la primera passada. 
 
També es podrà controlar el comportament del material en el pedraplè experimental mitjançant altres tècniques, 
sempre que siguin degudament aprovades per la Direcció d’Obra, tals com: 
 

 Assaig de càrrega amb placa segons la NLT-357, sempre que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc 
(5) vegades la grandària màxima del material del pedraplè experimental. Els resultats a exigir en aquest 
assaig seran indicats en el Projecte o, per defecte, per la Direcció d’Obra. 

 Assaig d'empremta segons la NLT-256, sempre que la superfície del pedraplè experimental ho permeti. 
En aquest cas els valors màxims admissibles de l'empremta serien de tres mil·límetres (3 mm) per a la 
zona de transició i de cinc mil·límetres (5 mm) per la resta del pedraplè. La Direcció d’Obra en funció dels 
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resultats del pedraplè experimental podrà prescriure uns valors admissibles d'empremta inferiors als 
indicats. 

 Tècniques geofísiques d'ones superficials amb longituds d'ona superiors a deu (10) vegades la grandària 
màxima del material.  

 
En el cas de pedraplens no s'han d'utilizar els mètodes nuclears de mesura de densitat i humitat, perquè la 
grandària de les partícules sòlides i els porus així ho aconsella. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra decidirà sobre la conveniència d'aprovar, modificar o rebutjar 
el mètode proposat. 
 
La variació sensible de les característiques dels materials del pedraplè, a criteri de la Direcció d’Obra, exigirà la 
reconsideració del mètode de treball. 
 
 

331.7.6. Control de compactació 

 
Durant l'execució de les capes, es controlarà que el procediment operatiu és l'aprovat en el mètode de treball 
experimental pel que fa a maquinària, gruix de capes, mètodes d'ajust d'humitat, grandària màxima del material i 
nombre de passades. 
 
 

331.7.7. Estabilització d’assentaments 

 
Abans de col·locar l’esplanada definitiva s’estabilitzaran els assentaments diferencials posteriors a la construcció 
del pedraplè. Es considerarà que aquests assentaments diferencials s’han estabilitzat quan la diferència entre els 
assentaments absoluts de dos punts de l’eix de la última capa del pedraplè que distin 20 m mesurats en un 
interval de 3 mesos, en època de pluges, sigui inferior als límits indicats a la taula 330.1 de l’apartat 330.6.6 
d’aquest Plec. Com a mínim, s’haurà de comprovar que es compleixen aquests criteris en els següents casos: 
 

 Pedraplens de més de 15 m d’alçària. 

 Transició d’obres de fàbrica a pedraplens de més de 5 m d’alçària. 

 Transició de desmunt a pedraplè de més de 10 m d’alçària. 

 Pedraplens sobre sòls tous. 
 
 
331.8. Limitacions de l'execució 

 
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l'acció de tota mena de trànsit fins que s’hagi completat la seva 
compactació. Si això no és factible s'eliminarà el gruix de capa afectat pel pas del trànsit.  
 
La Direcció d’Obra haurà de tenir en compte la possibilitat de pluja i la seva influència abans d'aprovar l'estesa i 
compactació del reblert. 
 
 
331.9. Tolerància geomètrica d’acabat de les obres 

 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran mitjançant estaques de refinat, 
anivellades amb precisió centimètrica, situades a l'eix i a les vores de perfils transversals que distin entre si no 
més de vint metres (20 m). 
 
Es trobarà la diferència entre les cotes reals dels punts estacats i les seves cotes teòriques, d'acord amb el 
Projecte, i es determinaran els valors algebraics extrems de les dites diferències, per a trams de longitud no 
inferior a cent metres (100 m). Es consideraran positives les diferències de cota corresponents a punts situats per 
sobre de la superfície teòrica. 
 

S'han de complir les condicions següents:  
 

 Si la semisuma dels valors extrems és positiva, haurà de ser menor que la cinquena part (1/5) del gruix de 
l'última capa. 

 Si la semisuma dels valors extrems és negativa, el seu valor absolut haurà de ser menor que la meitat 
(1/2) del gruix de l'última capa. 

 La semidiferència de valors extrems haurà de ser inferior a cinc centímetres (5 cm) per a la superfície del 
nucli, i a tres centímetres (3 cm) per a la superfície de la zona de transició.  

 
Si no es compleix la primera condició, s'excavarà l'última capa executada i es construirà una altra de gruix 
adequat. Si no es compleix la segona condició, s'executarà una nova capa de gruix adequat. Si no es compleix la 
condició tercera s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a quinze centímetres (15 cm) 
sobre el nucli, o a deu centímetres (10 cm) sobre la zona de transició, constituïda pel material granular ben 
graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, i amb grandària màxima 
segons s'especifica en l'apartat 331.4.3 d'aquest  Article. 
 
A la coronació de la capa de transició es disposaran estaques de refinat al llarg de l'eix i en ambdós costats, amb 
una distància entre perfils transversals no superior a vint metres (20 m), i anivellades amb precisió mil·limètrica 
d'acord amb els Plànols. Entre estaques, els punts de la superfície de coronació no estaran, en cap punt, per 
damunt de la superfície teòrica definida per les estaques, ni quedaran per sota d’aquesta en més de tres 
centímetres (3 cm). 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de quinze mil·límetres (15 mm), quan es comprovi amb la regla 
de tres metres (3 m) estàtica segons la NLT-334 aplicada tant paral·lelament com normal a l'eix de la carretera. 
Tampoc podrà haver-hi zones capaces de retenir aigua. 
 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies esmentades seran corregides pel Contractista a càrrec seu, 
d'acord amb el que assenyala aquest Plec. 
 
 
331.10. Amidament i abonament 

 
Els pedraplens es mesuraran per metres cúbics (m3) obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 
inicials del terreny i el perfil teòric del pedraplè definit als Plànols, sense tenir en compte excessos produïts per 
qualsevol causa. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 103101. Anàlisi granulomètrica de sòls per tamisat. 

 UNE-EN 1367. Assajos per a determinar les propietats tèrmiques i d’alteració dels àrids. 

 UNE-EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes 
per la determinació de la resistència a la fragmentació. 

 NLT-255. Estabilitat dels àrids i fragments de roca enfront de l'acció de disgregament en aigua. 

 NLT-256. Assaig d'empremta en terrenys. 

 NLT-260. Estabilitat dels àrids i fragments de roca enfront de l'acció dels cicles d'humitat–sequedat.  

 NLT-334. Mesura de la irregularitat superficial d'un paviment mitjançant la regla de tres metres estàtica o 
rodant. 

 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa.  

 NLT-351/74. Coeficient de friabilitat. 

 NLT-158/72. Pèrdua de pes per immersió en sulfat magnèsic. 
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Article 332. Reblerts localitzats  
 
 
 
332.1. Definició 

 
Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació de sòls, procedents d'excavacions o préstecs, en reblerts de 
rases, extradós d'obres de fàbrica, fonamentació o suport d'estreps o qualsevol altra zona, que per la seva 
reduïda extensió, compromís estructural o una altra causa no permeti la utilització dels mateixos equips de 
maquinària amb què es porta a terme l'execució de la resta del reblert, o bé exigeixi una atenció especial en la 
seva construcció.  
 
En la direcció longitudinal de la calçada suportada, els reblerts localitzats d’extradós d’obra de fàbrica, “falques de 
transició”, tindran una longitud mínima de com a mínim deu metres (10 m) des de l’extradós de l'obra de fàbrica. 
En cas d'existir llosa de transició, la longitud mínima haurà de ser superior a dues (2) vegades la dimensió de la 
llosa en la referida direcció longitudinal. A partir de la dita dimensió mínima, la transició entre el reblert localitzat i 
el reblert normal tindrà, sempre en la direcció longitudinal de la calçada suportada, un pendent màxim d'un mig 
(1V:2H), i sobre la mateixa es realitzaran els esglaons esmentats a l’apartat 330.6.1. 
 
No es consideren inclosos dins d’aquesta unitat els reblerts localitzats de material amb missió específica drenant, 
als que fa referència l'Article 421, “Reblerts localitzats de material drenant” d'aquest Plec i que es realitzaran 
d'acord amb aquest últim. 
 

 
332.2. Zones dels reblerts 

 
Als reblerts localitzats que formin part de la infraestructura de la carretera es diferenciaran les mateixes zones que 
als terraplens, segons l'apartat 330.2 d'aquest Plec. 
 
 
332.3. Materials 

 
S'utilitzaran només sòls adequats i seleccionats segons l'apartat 330.3 d'aquest Plec.  
 
S’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que el seu CBR segons la UNE 103502, corresponent a les 
condicions de compactació exigides, sigui superior a deu (10) i en el cas d'extradós d'obra de fàbrica superior a 
vint (20). 
 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
 
332.4. Equip necessari per a l'execució de les obres 

 
Els equips d'estesa, humectació i compactació seran els apropiats per garantir l'execució de l'obra d'acord amb 
les exigències d'aquest Plec, del Projecte i de les indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
 
332.5. Execució de les obres 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de  construcció. 
 
 

332.5.1. Preparació de la superfície d’assentament dels reblerts localitzats   

 
A les zones d'eixamplament o recreixement d'antics reblerts es prepararan aquests amb la fi d’aconseguir la seva 
unió amb el nou reblert. Les operacions encaminades a tal objecte seran les indicades al Projecte o, per defecte, 
per la Direcció d’Obra. 
 
Si el material procedent de l'antic talús, la remoció del qual sigui necessària, és del mateix tipus que el nou i 
compleix les condicions exigides per a la zona de reblert, es barrejarà amb el del nou reblert per a la seva 
compactació simultània; en cas contrari, la Direcció d’Obra decidirà si el material s’ha de transportar a l’abocador 
autoritzat. 
 
Quan el reblert hagi d'assentar-se sobre un terreny en què existeixin corrents d'aigua superficial o subterrànies, 
es desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes fora de l'àrea on es vagi a construir el reblert abans 
de començar l'execució. Aquestes obres, que tindran el caràcter d'accessòries, s'executaran d'acord amb allò que 
s'ha previst per a tal tipus d'obres en el Projecte o, per defecte, a les instruccions de la Direcció d’Obra. 
  
Excepte en el cas de rases de drenatge, si el reblert s’hagués de construir sobre terreny inestable, torba o argila 
tova, s'assegurarà l'eliminació d'aquest material o la seva estabilització. 
 
 

332.5.2. Extensió i compactació 

 
Els materials de reblert s'estendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la 
superfície de coronació. El gruix d'aquestes capes serà prou reduït perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui 
en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Excepte especificació en contra del Projecte o de la Direcció 
d’Obra, el gruix de les capes mesurat després de la compactació no serà superior a vint-i-cinc centímetres (25 
cm). 
 
Els gruixos finals de les capes s'assenyalaran i numeraran amb pintura, segons el cas, en l’extradós de l'obra de 
fàbrica, paraments o cos de la canonada, per a l'adequat control d’estesa i compactació.  
 
Únicament es podrà utilitzar la compactació manual en els casos previstos en el Projecte, i en aquells que siguin 
expressament autoritzats per la Direcció d’Obra. 
 
Tret que la Direcció d’Obra ho autoritzi, basant-se en l’estudi signat pel tècnic competent, el reblert al costat 
d'obres de fàbrica o apuntalaments s'efectuarà de manera que les capes situades a l'un i l'altre costat de la 
mateixa es trobin al mateix nivell. En el cas d'obres de fàbrica amb reblert asimètric, els materials del costat més 
alt no es podran estendre ni compactar abans que hagin transcorregut set dies (7 d) des de la terminació de la 
fàbrica contigua, excepte indicació del Projecte o autorització de la Direcció d’Obra i sempre prèvia comprovació 
del grau de resistència aconseguit per l'obra de fàbrica. Al costat de les estructures porticades no s'iniciarà el 
reblert fins que la llinda no hagi estat acabada i hagi aconseguit la resistència que indiqui el Projecte o, per 
defecte, la Direcció d’Obra. 
 
El drenatge dels reblerts contigus a obres de fàbrica s'executarà simultàniament al reblert, per a la qual cosa el 
material drenant estarà prèviament abassegat d'acord amb les ordres de la Direcció d’Obra.  
 
Els materials de cada capa seran de característiques uniformes i si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta 
uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats. 
 
Durant l'execució de les obres, la superfície de les capes haurà de tenir el pendent transversal necessari per 
assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió. 
 
Un vegada estesa cada capa, es procedirà a la seva humectació, si és necessari. El contingut òptim d'humitat es 
determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assajos realitzats.  
 
En els casos  especials en què la humitat del material sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es 
prendran les mesures adequades, podent procedir a la dessecació per oreig o a l'addició i barreja de materials 
secs o substàncies apropiades.  



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 124 de 445 
 

 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la capa.  
 
Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua a la seva superfície, seran corregides immediatament 
pel Contractista. 
 
S'exigirà una densitat després de la compactació, en la última capa, no inferior al cent per cent (100%) de la 
màxima obtinguda a l'assaig Próctor modificat segons la UNE 103501 i, a la resta de les zones, no inferior al 
noranta-cinc per cent (95%) de la mateixa. En tot cas la densitat obtinguda haurà de ser igual o major que la de 
les zones contigües del reblert. 
 
 

332.5.3. Reblert de rases per a instal·lació de canonades 

 
En el cas de rases s'aplicaran els apartats anteriors en tant que no contrariïn allò que s'exposa en aquest apartat; 
en qualsevol altre cas s'aplicarà l'aquí exposat. 
 
La decisió sobre el llit de recolzament de la canonada al terreny, granular o de formigó, i el seu gruix, dependran 
del tipus de tub i les seves dimensions, la classe de juntes i la naturalesa del terreny, i estaran definits al Projecte 
o, per defecte, seran establerts per la Direcció d’Obra. 
 
Un vegada realitzades les rases i, si procedeix, les proves de la canonada instal·lada, per a la qual cosa s'haurà 
fet un reblert parcial de la rasa deixant visibles les juntes, es procedirà al reblert definitiu d'aquesta, amb 
l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra. 
 
El reblert de la rasa es subdividirà en dues zones: la zona baixa, que aconseguirà una alçària d’uns trenta 
centímetres (30 cm) per sobre de la generatriu superior del tub i la zona alta que correspon a la resta del reblert 
de la rasa.  
 
A la zona baixa el reblert serà de material no plàstic, preferentment granular, i sense matèria orgànica. La 
grandària màxima admissible de les partícules serà de cinc centímetres (5 cm), i es disposaran en capes de 
quinze a vint centímetres (15 a 20 cm) de gruix, compactades mecànicament fins a aconseguir un grau de 
compactació no menor del noranta-cinc per cent (95%) del Próctor modificat segons UNE 103501.  
 
A la zona alta de la rasa el reblert es realitzarà amb un material que no produeixi danys a la canonada. La 
grandària màxima admissible de les partícules serà de deu centímetres (10 cm) i es col·locarà en capes 
paral·leles a la coronació del reblert, fins a aconseguir un grau de compactació no menor del cent per cent (100%) 
del Próctor modificat, segons UNE 103501.  
 
En el cas de rases excavades en terraplens o en reblerts tot-u la densitat obtinguda després de compactar el 
reblert de la rasa haurà de ser igual o major que la dels materials contigus. En el cas de rases sobre terrenys 
naturals o sobre pedraplens, aquest objectiu s’haurà d'aconseguir en la mesura del possible. En cas contrari, se 
seguirà allò que s'ha indicat al Projecte o, per defecte, per la Direcció d’Obra, però en cap cas, per sota dels 
valors mínims de densitat indicats en els paràgrafs anteriors d'aquest Plec. 
 
Es prestarà especial atenció durant la compactació dels reblerts, de manera que no es produeixin ni moviments ni 
danys a la canonada, per la qual cosa es reduirà, si fos necessari, el gruix de les capes i la potència de la 
maquinària de compactació. 
 
Quan existeixin dificultats en l'obtenció dels materials indicats o dels nivells de compactació exigits per a la 
realització dels reblerts, el Contractista podrà proposar a la Direcció d’Obra, una solució alternativa sense 
sobrecost addicional. 
 
 
332.6. Estabilització d’assentaments 

 

En el cas de reblerts localitzats en extradós d’obra de fàbrica, se seguirà l’esmentat a l’apartat 330.6.6 d’aquest 
Plec. 
 
 
332.7. Limitacions de l'execució 

 
Els reblerts localitzats s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a dos graus Celsius (2 
°C); havent de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota del límit.  
 
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l'acció de tota mena de trànsit fins que s'hagi completat la seva 
compactació. 
 
 
332.8. Tolerància geomètrica d’acabat de les obres 

 
En el cas de reblerts localitzats en extradós d’obra de fàbrica, a la coronació del reblert localitzat es disposaran 
estaques de refinat al llarg de l'eix i en ambdós costats, amb una distància entre perfils transversals no superior a 
tres metres (3 m), i anivellades amb precisió mil·limètrica d'acord amb els Plànols. Entre estaques, els punts de la 
superfície de coronació no estaran, en cap punt, per damunt de la superfície teòrica definida per les estaques, ni 
quedaran per sota d’aquesta en més de tres centímetres (3 cm). 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de quinze mil·límetres (15 mm), quan es comprovi amb la regla 
de tres metres (3 m) estàtica segons la NLT-334 aplicada tant paral·lelament com normal a l'eix de la carretera. 
Tampoc podrà haver-hi zones capaces de retenir aigua. 
 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies esmentades seran corregides pel Contractista al seu càrrec, 
d'acord amb el que assenyala aquest Plec. 
 
 
332.9. Amidament i abonament 

 
Els reblerts localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos abans 
i després dels treballs, d’acord amb el definit als Plànols. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor Modificat. 

 UNE 103502. Mètode d'assaig per determinar en laboratori l'índex CBR d'un sòl. 

 NLT-334. Mesura de la irregularitat superficial d'un paviment mitjançant la regla de tres metres estàtica o 
rodant. 

 
 
 

Article 333. Reblerts tot-u 
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333.1. Definició 

 

Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació per capes de materials, les característiques dels quals seran 
les indicades a l'apartat 333.4 d'aquest Article, amb la funció de crear una plataforma sobre la qual s'assentin 
l'esplanada i ferm d'una carretera. L'àrea de treball serà suficient per a la utilització de maquinària pesada.  
 
La seva execució comprèn les operacions següents:  
 

 Preparació de la superfície de suport del reblert tot-u. 

 Extensió d'una capa. 

 Humectació o dessecació d'una capa. 

 Compactació d'una capa. 
 
Les tres últimes operacions es reiteraran totes les vegades que siguin necessàries. 
 
S'exclou d'aquesta unitat les operacions necessàries per a l'execució de la coronació del reblert que es defineix a 
l'apartat 333.3 d'aquest Article. 
 
 
333.2. Zones de reblert tot-u 

 
Als reblerts tot-u es distingiran les zones següents: 
 

 Transició: Zona formada per la part superior del reblert tot-u, amb un gruix de com a mínim dues (2) capes 
i almenys d'un metre (1 metre), tret que en el Projecte s'indiquin expressament altres valors. 

 Nucli: Part del reblert tot-u compresa entre el fonament i la zona de transició. 

 Fonament: Zona formada per la part inferior del reblert tot-u en contacte amb la superfície de suport. El 
gruix serà com a mínim d'un metre (1 metre) o la màxima alçària lliure des de la superfície de suport fins a 
la zona de transició, quan aquesta alçària lliure fos inferior a un metre (1 metre). 

 Espatllers: Parts exteriors del reblert tot-u que ocasionalment constitueixen o formen part dels talussos del 
mateix. 

 Zones especials: Zones del reblert tot-u amb característiques especials, tals com a zones inundables, etc. 
D'existir, el Projecte haurà de fixar les seves característiques i dimensions. 

 
 
333.3. Coronació del reblert tot-u 

 
S'entén per coronació la zona compresa entre la transició del reblert tot-u i la base de la secció estructural del 
ferm. Les seves dimensions i característiques correspondran a les de l’esplanada adoptada en el Projecte d’acord 
amb la Norma 6.1-IC. 
 
 
333.4. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge  i transport de productes de construcció. 
 
 

333.4.1. Procedència 

 
Els materials a utilitzar procediran de l'excavació de l'esplanació. Excepcionalment, els materials podran procedir 
també de préstecs.  
 

Les zones concretes a excavar per a l'obtenció de materials seran les indicades pel Projecte o, per defecte, per la 
Direcció d’Obra. 
 
 

333.4.2. Granulometria 

 
El material per a reblerts tot-u serà aquell que tingui condicions granulomètriques intermèdies entre les 
necessàries per ser considerat material per a pedraplè (Article 331) i material per a terraplè (Article 330). És a dir, 
aquells que compleixen les condicions següents: 
 

 Materials el contingut dels quals en fins (material que passa pel tamís 0,080 UNE) és inferior al trenta-cinc 
per cent (35%) i el contingut de partícules que passen pel tamís 20 UNE és inferior o igual al setanta per 
cent (70%) i superior o igual al trenta per cent (30%), segons UNE 103101.  

 Materials el contingut dels quals en pes de partícules que passen pel tamís 20 UNE és inferior al trenta 
per cent (30%), però tenen un contingut en fins (material que passa pel tamís 0,080 UNE) superior o igual 
al deu per cent (10%) segons UNE 103101. 

 A més a més, també es consideren materials per a reblerts tot-u aquells que compleixen les condicions 
granulomètriques de pedraplè, però en els que la grandària màxima és inferior a cent mil·límetres (100 
mm). 

 
Les condicions granulomètriques anteriors corresponen al material compactat i els percentatges es refereixen al 
pes total de la mostra.  
 
Els materials per a reblerts tot-u que no complint els requisits necessaris per ser utilitzats com a material per a 
terraplens ni per a pedraplens, compleixin les condicions granulomètriques anteriors però que tinguin un grandària 
màxima superior a tres-cents mil·límetres (300 mm), requereixen un estudi especial, aprovat per la Direcció 
d’Obra, per a la seva utilització en reblerts tot-u. 
 
 

333.4.3. Qualitat del material 

 
Per la seva utilització en reblerts tot-u, els materials es classifiquen segons la procedència del tipus de roca, en 
els grups següents: 
 
Roques estables 
 
Es consideren roques estables aquelles que tenint una composició mineralògica estable químicament, també ho 
són enfront de l'acció de l'aigua. 
 
Es consideren roques estables enfront de l'aigua les que sotmeses a un assaig de disgregament, segons la NLT-
255, no manifesten fissuració i la pèrdua de pes és inferior al dos per cent (2%). 
 
Roques evolutives 
 
Són aquelles que sotmeses a un assaig de disgregament segons la NLT-255, manifesten fissuració o 
desintegració, o la pèrdua de pes que pateixen és superior al dos per cent (2%). 
 
En general estaran constituïdes per roques ígnies alterades i roques sedimentàries o metamòrfiques poc 
compactes o argiloses.  
 
En el cas de roques evolutives, si la fracció que passa pel tamís 20 UNE, segons UNE 103101, tingués les 
característiques de sòls marginals i inadequats segons l'Article 330, “Terraplens”, d’aquest Plec, es classificaran 
com “roques marginals “ i, per a la seva utilització, serà necessari un estudi especial, aprovat per la Direcció 
d’Obra, que, tenint en compte el percentatge de fins, els agents externs i la zona dins el reblert, permeti definir la 
forma de posada en obra. 
 
Roques amb sulfurs oxidables 
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Les roques que, en assajar-les segons la UNE-EN 1744-1, continguin pirites o altres sulfurs oxidables, es 
consideraran “roques marginals” i per al seu ús serà necessari un estudi especial, aprovat per la Direcció d’Obra, 
sobre la seva degradació i el possible atac a les obres de fàbrica de les aigües amb àcid sulfúric, generat per les 
pirites en oxidar-se els sulfurs. 
 
Roques amb minerals solubles 
 
Els minerals solubles que aquí es contemplen, són el guix i altres sals com el clorur sòdic, sulfat magnèsic, etc.  
 
Les roques amb contingut de sals solubles en aigua determinat segons NLT-114, diferents del guix, superior al u 
per cent (1%), es consideraran roques marginals i per al seu ús serà necessari un estudi especial aprovat per la 
Direcció d’Obra.  
 
Les roques amb contingut en guix, segons la NLT-115, menor o igual que el cinc per cent (5%) es poden utilitzar 
sense precaucions addicionals.  
 
Quan el contingut en guix estigui entre el cinc i el vint per cent (5 i 20%), només s'utilitzaran en el nucli, fent 
espatllers que impedeixin la circulació de l'aigua cap a l'interior. 
 
Les roques amb continguts en guix per sobre del vint per cent (20%) es consideraran roques marginals i el seu ús 
requerirà un estudi especial aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
Roques amb minerals combustibles 
 
Es contemplen aquí essencialment els anomenats estèrils del carbó. Quan el contingut en matèria orgànica sigui 
superior al dos per cent (2%) es consideraran roques marginals i per al seu ús serà necessari un estudi especial 
aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
 

333.4.4. Estudis especials 

 
Les roques marginals, segons allò que s'ha definit en el punt anterior, es podran utilitzar en algunes zones de 
l'obra sempre que el seu ús es justifiqui mitjançant estudi especial, aprovat per la Direcció d’Obra.  
 
La Direcció d’Obra tindrà facultat per exigir els estudis especials que cregui oportuns sobre els materials a utilitzar 
quan així ho aconselli l'experiència local. 
 
Aquest estudi d'usos de materials marginals haurà de contemplar explícitament i amb detall almenys els aspectes 
següents:  
 

 Determinació i valoració de les propietats que confereixen al material el seu caràcter de marginal. 

 Influència d’aquestes característiques en els diferents usos del material dins l'obra. 

 Possible influència en el comportament o evolució d'altres zones o elements de l’obra. 

 Estudi detallat on s'indiqui les característiques resistents del material i els assentaments totals i 
diferencials esperats, així com l'evolució futura d’aquestes característiques. 

 Conclusió justificada dels possibles usos del material en estudi. 

 Atenció, disposicions constructives i prescripcions tècniques a adoptar per als diferents usos del material 
marginal dins de l'obra. 

 
 
333.5. Utilització 

 
 

333.5.1. Utilització dels materials petris  

 

El Projecte o, per defecte, la Direcció d’Obra, definirà els llocs on s’hauran de destinar els materials procedents de 
cada zona d'excavació. 
 
A la coronació s'utilitzaran sòls que compleixin les condicions establertes per al tipus d’esplanada adoptada al 
Projecte d’acord amb la Norma 6.1-IC, tenint en compte els Articles 3301 i 512 d’aquest Plec. 
  
No s'utilitzaran en aquesta zona sòls expansius o col·lapsables, segons allò que s'ha indicat en l'apartat 330.4.4 
d'aquest Plec. 
 
Quan sota la coronació existeixi material expansiu o col·lapsable o amb contingut de sulfats solubles segons UNE 
103201 major del dos per cent (2%), la coronació haurà d'evitar la infiltració d'aigua cap a la resta del reblert del 
tipus terraplè, bé pel propi tipus de material o bé mitjançant la utilització de mesures complementàries. 
 
 

333.5.2. Eliminació de materials inadequats en excavar 

 
Abans d'iniciar-se l'excavació dels materials petris s'eliminarà la cobertura de sòl vegetal que recobreixi la zona a 
excavar.  
 
S'eliminaran així mateix les zones de terreny inadequat que apareguin a l'interior del massís durant l'excavació 
d'aquest. 
 
 
333.6. Equip necessari per a l'execució de les obres 

 
Els equips de transport, estesa, humectació i compactació seran suficients per garantir l'execució de l'obra d'acord 
amb les exigències d'aquest Plec i hauran de ser aprovats expressament per la Direcció d’Obra, amb la proposta 
prèvia del Contractista. 
 
 
333.7. Execució de les obres 

 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

333.7.1. Preparació de la superfície d’assentament del reblert del tipus tot-u 

 
Si el reblert tipus tot-u es construeix sobre terreny natural, s'efectuarà en primer lloc, d’acord amb allò que s'ha 
estipulat als Articles 300, “Esbrossada del terreny”, i 320, “Excavació de la esplanació i préstecs” d'aquest Plec, 
l’esbrossada de l’esmentat terreny. En funció de la necessitat de la seva utilització posterior, s'eliminarà la capa 
de terra vegetal i es procedirà al seu abassegament en condicions adequades per evitar el seu deteriorament.  
 
No obstant això, el Projecte o la Direcció d’Obra, d'acord amb allò que s'ha indicat a l'apartat 300.2.1 d'aquest 
Plec, podrà eximir de l'eliminació d'aquesta capa de terra vegetal en reblert tipus tot-u de més de deu metres (10 
metres) d'alçària on els assentaments que poden donar lloc, en particular els diferits, siguin petits, comparats amb 
els totals dels reblerts i sempre que la seva presència no impliqui risc d'inestabilitat. 
 
En reblerts tipus tot-u sobre sòls compressibles i de baixa resistència, sobretot en el cas de sòls orgànics, la 
vegetació podrà millorar la sustentació de la maquinària de moviment de terres i facilitar les operacions de 
compactació de les primeres capes. En aquests casos el Projecte o la Direcció d’Obra definirà la seva possible 
conservació. 
 
Quan ho indiqui el Projecte, s'estendran materials del tipus pedraplè, segons allò que s'ha indicat a l'Article 331, 
“Pedraplens” d'aquest Plec, o geotèxtils que permetin o facilitin la posada en obra de les primeres capes del 
reblert.  
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Després de l’esbrossada, es procedirà a l'excavació i extracció del material que es consideri necessari per 
constituir la superfície de suport, en la superfície i profunditat especificades en el Projecte o que indiqui la Direcció 
d’Obra. 
 
Un vegada aconseguida la cota del terreny sobre la qual finalment es recolzarà el reblert, s'escarificarà aquesta 
zona de suport, d'acord amb la profunditat prevista en el Projecte i en l'Article 302 “Escarificació i compactació” 
d'aquest Plec. Es compactarà amb les condicions exigides per al fonament del reblert tipus tot-u, sempre que 
aquestes operacions no empitjorin la qualitat del terreny de suport en el seu estat natural. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de reblert tot-u consistirà en 
l’excavació realitzant bermes de 50 – 80 cm d’altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% 
cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació al 
95% del Próctor de referència del fons de l’excavació, i posterior reblert i compactat del volum excavat amb el 
conjunt del reblert tot-u. 
 
Si el reblert del tipus tot-u es construeix sobre un ferm existent, s'escarificarà i compactarà aquest segons allò que 
s'ha indicat a l'Article 303, “Escarificació i compactació del ferm existent” d’aquest Plec.  
 
A les zones d'eixamplament o recreixement d'antics reblerts es prepararan aquests, mitjançant banquetes o altres 
actuacions pertinents, a fi d'aconseguir la seva unió amb el nou reblert. Les operacions encaminades a tal objecte 
seran les indicades al Projecte o, per defecte, per la Direcció d’Obra. Si el material de l'antic reblert és del mateix 
tipus que el nou i compleix les condicions exigides per aquesta, es barrejarà amb el del nou reblert per a la seva 
compactació simultània; en cas contrari, serà transportat a abocador autoritzat.  
 
Quan el reblert del tipus tot-u hagi d'assentar-se sobre un terreny en què existeixi aigua superficial, es conduirà 
l'aigua fora de l'àrea on es vagi a construir, abans de començar la seva execució, mitjançant obres que podran 
tenir el caràcter d'accessòries, i que s'executaran d’acord amb allò que s'ha previst per a tal tipus d'obres en el 
Projecte o, per defecte, seguint les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
Les capes susceptibles de saturar-se durant la vida del reblert del tipus tot-u es construiran, d'acord amb el 
Projecte, amb un material que tingui un comportament acceptable sota aquesta acció (erosió, expansió i 
col·lapse, etc.). 
 
Les transicions de desmunt a reblert del tipus tot-u, tant transversalment com longitudinal, es realitzaran de la 
manera més suau possible, segons allò que s'ha indicat en Projecte, o per defecte, excavant el terreny de suport 
fins a aconseguir un pendent no major d'un mig (1V:2H) que es mantindrà fins a aconseguir una profunditat per 
sota de l'esplanada de com a mínim un metre (1 metre), o el gruix de dos (2) capes, i sobre la mateixa es 
realitzaran els esglaons o bermes esmentats anteriorment. 
 
En els reblerts del tipus tot-u situats a mitja vessant, s'esglaonarà el pendent natural del terreny d'acord amb allò 
que s'ha indicat al Projecte o amb l’esmentat anteriorment. Les banquetes així originades hauran de quedar 
recolzades al terreny suficientment ferm. La seva amplària i pendent hauran de ser tals que la maquinària pugui 
treballar amb facilitat en elles.  
 
En general i especialment a les mitges vessants on, a curt o llarg termini, es prevegi la presència d'aigua a la 
zona de contacte del terreny amb el reblert, s'hauran d'executar en planta i profunditat les obres necessàries, 
recollides en el Projecte o que indiqui la Direcció d’Obra, per mantenir drenat el contacte. 
 
Atès que les operacions d’esbrossada, escarificat i esglaonat dels pendents deixen la superfície de terreny 
fàcilment erosionable pels agents atmosfèrics, aquests treballs no s’hauran de dur a terme fins al moment precís i 
amb les condicions oportunes per reduir al mínim el temps d'exposició, tret que es recorri a proteccions de 
l’esmentada superfície. La possibilitat d'aterraments dels terrenys de l'entorn i altres afeccions indirectes hauran 
de ser contemplades en l'adopció d'aquestes mesures de protecció. 
 
 

333.7.2. Excavació, càrrega i transport del material 

 

Els treballs d'excavació s'executaran de manera que la granulometria i forma dels materials resultants siguin 
adequats per a la seva utilització en reblerts tot-u, d'acord amb aquest Article. 
 
En cas necessari, després de l'excavació, es procedirà a l'eliminació o trossejament dels elements singulars que 
tinguin formes o dimensions inadequades, segons indiqui la Direcció d’Obra.  
 
La càrrega dels productes d'excavació i el seu transport al lloc d'utilització es durà a terme de manera que s'eviti 
la segregació del material. 
 
 

333.7.3. Extensió de les capes 

 
Una vegada preparada la base de suport del reblert del tipus tot-u, es procedirà a la construcció d'aquest, 
utilitzant els materials que s'han definit anteriorment, els quals seran estesos en capes successives, de gruix 
uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada. 
 
El gruix de les capes serà l'adequat perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tota la capa el grau de 
compacitat desitjat. Aquest gruix, mesurat després de la compactació, en general i excepte especificació en 
contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, serà de quaranta centímetres (40 cm) i en tot cas superior a tres 
mitjos (3/2) de la grandària màxima del material a utilitzar. Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, el 
gruix màxim de les capes, un vegada compactades, no serà superior a seixanta centímetres (60 cm). En cas 
d’utilitzar  capes de gruix superior a quaranta centímetres (40 cm), els posteriors assajos d'humitat i densitat 
indicats a l'apartat 333.7.6 d’aquest Article, hauran de realitzar-se de manera que siguin representatius d’aquests 
valors en els fons de capa.  
 
El material de cada capa es descarregarà en obra sobre la part ja estesa de la capa i prop del seu front d'avanç. 
Des d'aquesta posició serà empès fins al front de la capa i estès a continuació d'aquest mitjançant tractor equipat 
amb pala d'empenta, realitzant-se l'operació de manera que es corregeixin les possibles segregacions del 
material. 
 
Els reblerts tipus tot-u sobre zones d'escassa capacitat de suport, s'iniciaran abocant les primeres capes amb el 
gruix mínim necessari per suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i compactació de terres. 
 
Durant l'execució de les obres, la superfície de les capes haurà de tenir el pendent transversal necessari, en 
general entorn del quatre per cent (4%), per assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la 
concentració d'abocaments. Es procedirà a la construcció de cavallons a les vores de les capes que condueixin 
les aigües cap a baixants provisionals que controlin les aigües de vessament provinents de la superfície exposada 
del reblert, així com a l'adopció de les mesures protectores de l'entorn enfront de l'acció d'aquestes aigües 
previstes en el Projecte o indicades per la Direcció d’Obra. 
 
Excepte prescripcions en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, els equips de transport del material i 
extensió del mateix operaran sobre tot l'ample de cada capa i, en general, en el sentit longitudinal de la via.  
 
S’haurà d'aconseguir que tot el perfil del reblert del tipus tot-u quedi degudament compactat, per a la qual cosa, 
es podrà donar un sobreample a la capa de l'ordre d'un metre (1 metre), que permeti l'acostament del 
compactador a la vora, i després retallar el talús. En tot cas, no seran d'abonament aquests sobreamples. 
 
 

333.7.4. Compactació 

 
El mètode de compactació escollit haurà de garantir l'obtenció de les compacitats mínimes necessàries. Amb 
aquest premissa, s’haurà d’escollir adequadament, per a cada zona del reblert, la granulometria del material, la 
humitat adequada, el gruix de capa, el tipus de maquinària de compactació i el nombre de passades de l'equip. 
Aquestes variables es determinaran a la vista dels resultats obtinguts durant la posada a punt del mètode de 
treball, segons s'indica en l'apartat 333.7.5 d'aquest Article. 
 
En reblerts procedents de roques friables, es pot augmentar la compacitat amb una trituració inicial del material, 
utilitzant a les primeres passades un corró de “pota de cabra” adequat. 
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Si a la compactació s'utilitzen corrons vibratoris, el pes estàtic de l'equip no haurà de ser inferior a deu tones (10 
tones).  
 
Les zones d’extradós d'obra de fàbrica, rases i aquelles que, per la seva reduïda extensió o altres causes, no es 
puguin compactar amb els mitjans habituals, tindran la consideració de reblerts localitzats i se seguirà allò que 
s'ha exposat en l'Article 332, “Reblerts localitzats”, d'aquest Plec. 
 
 

333.7.5. Posada a punt del mètode de treball 

 
El Contractista proposarà per escrit a la Direcció d’Obra el mètode de construcció que consideri més adequat per 
a cada tipus de material a utilitzar, de manera que es compleixin les prescripcions indicades en aquest Plec. A la 
proposta s'especificarà: 
 

 Característiques de tota la maquinària a utilitzar. 

 Mètode d'excavació, càrrega i transport dels materials. 

 Mètode d'extensió 

 Gruix de capes, mètode de compactació i nombre de passades de l'equip. 

 Procediment d'ajust de la humitat. 

 Experiències, amb materials anàlegs, del mètode d'execució proposat. 

 Possible benefici o augment de la compactació per reg posterior a la compactació de la capa. 
 
L'aprovació per la Direcció d’Obra del mètode de treball proposat, estarà condicionada al seu assaig en obra. 
Aquest assaig consistirà en la construcció d'un tram experimental amb un volum no inferior a tres mil metres 
cúbics (3.000 m3), amb objecte de comprovar la idoneïtat del mètode proposat o procedir a adaptar-ho al cas 
considerat. Com a mínim es faran tres (3) capes amb una amplària mínima de vuit metres (8 metres). 
 
Durant la construcció del reblert tot-u experimental es determinarà la granulometria del material acabat d'excavar, 
la del material estès, i la granulometria, humitat i densitat seca del material compactat. Per determinar aquests 
valors s'utilitzaran mostres representatives, de volum no inferior a un metre cúbic (1 m3). S'efectuaran almenys 
cinc (5) assajos de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les cales realitzades en el reblert tot-u 
per determinar les característiques del material compactat. Aquestes cales afectaran tot el gruix de la capa i 
tindran una superfície mínima d'un metre quadrat (1 m2). 
 
Es determinaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions superficials del reblert tot-u després de 
cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material compactat. A més a més, es realitzaran 
assajos d'empremta, segons NLT-256. 
 
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que siguin 
degudament aprovades per la Direcció d’Obra, tals com: Assaig de càrrega amb placa segons NLT-357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc (5) vegades la grandària màxima del material del tot-u, i 
tècniques geofísiques d'ones superficials, amb longituds d'ona superiors a deu (10) vegades la grandària màxima 
del material. 
 
La densitat seca del reblert compactat ha de ser com a mínim el noranta-cinc per cent (95%) en el fonament i el 
noranta-vuit per cent (98%) en el nucli, espatllers i zones de transició, de la densitat seca màxima que es pot 
aconseguir amb el material del reblert que passa pel tamís 20 UNE, segons la UNE 103101, a l'assaig Próctor 
modificat UNE 103501. 
 
S’hauran de fer com a mínim quatre (4) passades amb el corró vibratori, i l’assentament produït amb l'última 
passada ha de ser inferior a l’u per cent (1%) del gruix de la capa a compactar mesurat després de la primera 
passada.  
 
L'assaig d'empremta a la zona de transició donarà un assentament mitjà igual o menor a tres mil·límetres (3 mm). 
A la resta del reblert aquest assentament així mesurat serà inferior a cinc mil·límetres (5 mm). L’assentament en 

l'assaig d'empremta es mesurarà conforme a la NLT-256. En el cas que els valors de l’assaig d'empremta 
obtinguts en el reblert tot-u, per aconseguir les altres condicions assenyalades, siguin inferiors als indicats, es 
prescriuran els mínims obtinguts per al control de qualitat del reblert.  
 
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra decidirà sobre la conveniència d'aprovar, modificar o rebutjar 
el mètode proposat.  
 
La variació sensible de les característiques dels materials del reblert tot-u, a judici de la Direcció d’Obra, exigirà la 
reconsideració del mètode de treball. 
 
 

333.7.6. Control de compactació 

 
Durant l'execució de les capes, es controlarà que el procediment operatiu és l'aprovat en el mètode de treball 
experimental pel que fa a maquinària, gruix de capes, mètodes d'ajust d'humitat, grandària màxima del material i 
nombre de passades. 
 
A més a més, després de compactar les capes, es controlarà el resultat obtingut mitjançant l'assaig d'empremta 
segons la NLT-256 i mesura de densitat segons s'exposa en els punts següents: 
 
 
a) Definició de lot: 
 
Dins del tall a controlar es defineix com “lot”, que s'acceptarà o rebutjarà en conjunt, al menor que resulti d'aplicar 
a una sola capa del reblert els criteris següents: 
 

 Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 
(500 m). 

 En el cas de la zona de transició, una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) i en la 
resta de les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000 m2) si el reblert tot-u és de menys 
de cinc metres (5 m) d'alçària i de deu mil metres quadrats (10.000 m2) en cas contrari; descomptant 
sempre en el conjunt d'aquestes superfícies unes franges de dos metres (2 m) d'ample a les vores del 
reblert i els reblerts localitzats segons allò que s'ha definit a l'Article 332, “Reblerts localitzats”, d'aquest 
Plec.  

 La fracció construïda diàriament. 

 La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix equip i procediment de 
compactació.  

 
Mai no s'escollirà un lot compost per fraccions corresponents a dies ni capes diferents, sent per tant sencer el 
nombre de lots escollit per cada dia i capa. 
 
 
b) Mostres i assajos  a realitzar en cada lot: 
 
Dins la zona definida pel lot s'escolliran les següents mostres independents: 
 

 Mostra de superfície: Conjunt de cinc (5) punts, agafats aleatòriament de la superfície definida com a lot. 
En cadascun d'aquests punts es realitzaran assajos d'humitat i densitat. 

 Mostra de la vora: En cadascuna de les bandes de la vora es fixarà un punt per cada cent metres (100 m) 
o fracció. Aquestes mostres són independents de les anteriors i independents entre si. En cadascun 
d'aquests punts es realitzaran assajos d'humitat i densitat. 

 Determinació de deformacions: A la zona de transició es faran dos (2) assajos d’empremta segons NLT-
256 per cadascun dels lots definits amb anterioritat; a la resta de les zones podrà bastar amb un (1) 
assaig d'empremta per lot, excepte indicació en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra.  
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La determinació de deformacions haurà de realitzar-se sempre sobre el material en les condicions de densitat i 
humitat exigides; en particular, l'assaig d'empremta s’haurà d'executar tot just acabada la compactació de la capa 
corresponent, evitant especialment la formació d'una crosta superior de material dessecat. En cas de dubte, i en 
qualsevol cas que la Direcció d’Obra així ho indiqui, l’aspecte superficial s’haurà de comprovar i fins i tot podrà 
obligar a eliminar la crosta superior del material dessecat abans de realitzar l'assaig. 
 
Per mesurar la densitat seca “in situ” es podran utilitzar procediments de substitució (mètode de la sorra UNE 
103503, etc.). L'ús d'altres mètodes d'alt rendiment tals com els nuclears no és a priori recomanable i estarà, en 
tot cas, sotmès a l'aprovació de la Direcció d’Obra, previs assajos de correlació i calibratge satisfactoris amb 
altres mètodes adequats. L’esmentat calibratge es comprovarà almenys una (1) vegada cada cinc (5) lots 
consecutius. 
 
 

333.7.6.1. Anàlisi dels resultats 

 
Per a l'acceptació de la compactació d'un (1) lot el valor mitjà de la densitat i almenys un seixanta per cent (60%) 
dels valors de cadascuna de les mostres individuals haurà de ser superior a l'exigit a l'apartat 333.7.5 d'aquest 
Article o en el Projecte. La resta de les mostres individuals no podran tenir una densitat inferior de més de trenta 
quilograms per metre cúbic (30 kg/m3) a l'admissible. 
 
El incompliment de l'anterior donarà lloc a la recompactació de la zona de superfície o de vora de la qual la 
mostra és representativa  En cas de no complir-se, en qualsevol dels dos (2) assajos del lot els valors d'empremta 
a la zona de transició indicats per la Direcció d’Obra en funció dels resultats del reblert tot-u assajat, es procedirà 
així mateix a recompactar el lot.  
 
En casos dubtosos pot ser aconsellable augmentar la intensitat del control per disminuir la freqüència i incidència 
de situacions inacceptables o els trams de lots a rebutjar. 
 
 

333.7.6.2. Estabilització d’assentaments 

 
Abans de col·locar l’esplanada definitiva s’estabilitzaran els assentaments diferencials posteriors a la construcció 
del reblert tot-u. Es considerarà que aquests assentaments diferencials s’han estabilitzat quan la diferència entre 
els assentaments absoluts de dos punts de l’eix de la última capa del reblert tot-u que distin 20 m mesurats en un 
interval de 3 mesos, en època de pluges, sigui inferior als límits indicats a la taula 330.1 de l’apartat 330.6.6 
d’aquest Plec. Com a mínim, s’haurà de comprovar que es compleixen aquests criteris en els següents casos: 
 

 Reblerts tot-u de més de 15 m d’alçària. 

 Transició d’obres de fàbrica a reblerts tot-u de més de 5 m d’alçària. 

 Transició de desmunt a reblerts tot-u de més de 10 m d’alçària. 

 Reblerts tot-u sobre sòls tous. 
 
 
333.8. Limitacions de l'execució 

 
Els reblerts tipus tot-u amb un percentatge de fins entre el deu per cent (10%) i el trenta-cinc per cent (35%) 
s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a dos graus Celsius (2 °C). Els treballs s’han 
de suspendre quan la temperatura descendeixi per sota d’aquest límit, tret que es justifiqui adequadament i sigui 
aprovada explícitament per la Direcció d’Obra la viabilitat de la posada en obra i la consecució de les 
característiques exigides. La Direcció d’Obra haurà de tenir en compte la influència de les pluges abans d'aprovar 
l'estesa i compactació del reblert. 
 
Sobre les capes en execució es prohibirà el pas de tota mena de trànsit fins que s'hagi completat la seva 
compactació. Si això no és factible, s'eliminarà el gruix de capa afectat pel pas del trànsit. 
 
 

333.9. Tolerància geomètrica d’acabat de les obres. 

 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran mitjançant estaques de refinat, 
anivellades amb precisió centimètrica, situades en l'eix i en les vores dels perfils transversals que distin entre si 
no més de vint metres (20 m). 
 
Es trobarà la diferència entre les cotes reals dels punts marcats i les seves cotes teòriques, d'acord amb el 
Projecte, i es determinaran els valors algebraics extrems de les diferències, per a trams de longitud no inferior a 
cent metres (100 m). Es consideraran positives les diferències de cota corresponents a punts situats per sobre de 
la superfície teòrica. 
 
S'han de complir les condicions següents: 
 

 Si la semisuma dels valors extrems és positiva, haurà de ser menor que la cinquena part (1/5) del gruix de 
l'última capa. 

 Si la semisuma dels valors extrems és negativa, el seu valor absolut haurà de ser menor que la meitat 
(1/2) del gruix de l'última capa. 

 La semidiferencia dels valors extrems haurà de ser inferior a cinc centímetres (5 cm) per a la superfície 
del nucli, i a tres centímetres (3 cm) per a la superfície de la zona de transició. 

 
Si no es compleix la primera condició, s'excavarà l'última capa executada i es construirà una altra de gruix 
adequat. Si no es compleix la segona condició, s'executarà una nova capa de gruix adequat. Si no es compleix la 
condició tercera s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a quinze centímetres (15 cm) 
sobre el nucli, o a deu centímetres (10 cm) sobre la zona de transició, constituïda pel material granular ben 
graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del material del reblert tot-u, i amb una grandària 
màxima de deu centímetres (10 cm) en el cas del nucli o de sis centímetres (6 cm), en el cas de zona de transició. 
 
A la coronació del reblert tot-u es disposaran estaques de refinat al llarg de l'eix i en ambdós costats, amb una 
distància entre perfils transversals no superior a vint metres (20 m), i anivellades amb precisió mil·limètrica 
d'acord amb els Plànols. Entre estaques, els punts de la superfície de coronació no estaran, en cap punt, per 
damunt de la superfície teòrica definida per les estaques, ni quedaran per sota d’aquesta en més de tres 
centímetres (3 cm). 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de quinze mil·límetres (15 mm), quan es comprovi amb la regla 
de tres metres (3 m) estàtica segons la NLT-334 aplicada tant paral·lelament com normal a l'eix de la carretera. 
Tampoc podrà haver-hi zones capaces de retenir aigua. 
 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies esmentades seran corregides pel Contractista al seu càrrec, 
d'acord amb el que assenyala aquest Plec. 
 
 
333.10. Amidament i abonament 

 
Els reblerts tot-u es mesuraran per metres cúbics (m3) obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 
inicials del terreny i el perfil teòric del reblert tot-u definit als Plànols, sense tenir en compte excessos produïts per 
qualsevol causa. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE 103101. Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat. 

 UNE 103201. Determinació quantitativa del contingut en sulfats solubles d'un sòl. 

 UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor modificat. 
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 UNE 103503. Determinació “in situ” de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra. 

 UNE-EN 1744-1. Assaig per determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química. 

 NLT-114. Determinació del contingut de sals solubles als sòls. 

 NLT-115. Contingut de guix en sòls. 

 NLT-255. Estabilitat dels àrids i fragments de roca enfront de l'acció de disgregament en aigua. 

 NLT-256. Assaig d'empremta en terrenys. 

 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 
 
 
 

Article 3301. Formació de capes d’esplanada amb materials granulars 
 
 
 
3301.1. Definició 

 
Aquesta unitat consisteix en l’extensió i compactació, per tongades, dels materials granulars que conformen les 
diferents capes granulars de l’esplanada, d’acord amb la Norma 6.1-IC. 
 
En aquest Article es considera com a capa el gruix total de cada tipus del mateix material granular que conforma 
l’esplanada, i com a tongada el gruix parcial del mateix tipus de  material que conforma una capa. 
 
La seva execució comprèn les operacions següents: 
 

 Preparació de la superfície de suport de la capa inferior de l’esplanada. 

 Extensió d'una tongada. 

 Humectació o dessecació d'una tongada. 

 Compactació d'una tongada. 
 
Les tres últimes operacions es reiteraran totes les vegades que siguin necessàries, fins aconseguir el gruix de 
cadascuna de les  capes granulars previstes al Projecte. 
 
 
3301.2. Materials 

 
 
3301.2.1. Sòls seleccionats 

 
Compliran amb allò establert a l’apartat 330.3.3.1. d’aquest Plec i les següents prescripcions complementàries: 
 

 El sòl seleccionat de tipus 2 tindrà un CBR segons UNE 103502, igual o superior a 10, obtingut d’acord 
amb les especificacions de posta en obra indicades a l’apartat 3301.3.1. 

 El sòl seleccionat de tipus 3 tindrà un CBR segons UNE 103502, igual o superior a 20, obtingut d’acord 
amb les especificacions de posta en obra indicades a l’apartat 3301.3.1., i el seu valor s’utilitzarà 
exclusivament per a l’acceptació o rebuig dels materials utilitzats a les diferents capes.  

 A la capa superior de les utilitzades per la formació de l’esplanada, el sòl seleccionat definit com tipus 2 
haurà de tenir, en les condicions de posta en obra indicades, un CBR >=12 segons UNE 103502. Així 
mateix, s’exigirà aquest valor mínim de CBR quan es formi una esplanada de categoria E2 sobre sòls 
tipus 2.  

 
 

3301.2.2. Sòls adequats 

 

Compliran amb allò establert a l’apartat 330.3.3.2. d’aquest Plec i les següents prescripcions complementàries: 
 

 El seu CBR segons UNE 103502, serà igual o superior a 5, obtingut d’acord amb les especificacions de 
posta en obra indicades a l’apartat 3301.3.1. 

 A la capa superior de les utilitzades per la formació de l’esplanada, el sòl adequat definit com a tipus 1 
haurà de tenir, en les condicions de posta en obra  indicades, un CBR >=6 segons UNE 103502. Així 
mateix, s’exigirà aquest valor mínim de CBR quan es formi una esplanada de categoria E1 sobre sòls 
tipus 1.  

 
 

3301.2.3. Sòls tolerables 

 
Compliran amb allò establert a l’apartat 330.3.3.3 d’aquest Plec i les següents prescripcions complementàries: 
 

 El seu CBR segons UNE 103502, serà igual o superior a 3, obtingut d’acord amb les especificacions de 
posta en obra indicades a l’apartat 3301.3.1., i el seu valor s’utilitzarà exclusivament per a l’acceptació o 
rebuig dels materials utilitzats a les diferents capes. 

 El contingut en matèria orgànica serà inferior a l’u per cent (MO < 1%) segons UNE 103204. 

 El contingut en sulfats solubles (SO3) serà inferior a l’u per cent (1%) segons UNE 103201. 

 El inflament lliure segons UNE 103601 serà inferior a l’u per cent (1%). 
 
 

3301.2.4. Sòls marginals o inadequats 

 
El seu ús solament serà possible si s’estabilitzen amb cal o ciment per a aconseguir S-EST1 o S-EST2, segons 
es defineixen a l’Article 512. 
 
Es podran utilitzar uns altres materials en forma natural o amb previ tractament sempre que compleixin les 
condicions de capacitat de suport exigides i previ estudi justificatiu aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
No es faran servir en aquesta zona sòls expansius o col·lapsables, segons allò indicat a l’apartat 330.4.4. 
 
Quan sota l’esplanada existeixi material expansiu o col·lapsable o amb contingut de sulfats solubles segons UNE 
103201 més gran del dos por cent (2%) les capes de l’esplanada hauran d’evitar la infiltració d’aigua cap a la 
resta del reblert, ja sigui pel propi tipus de material, ja sigui mitjançant la utilització de mesures complementàries. 
 
 
3301.3. Utilització 

 
 

3301.3.1. Grau de compactació 

 
La densitat seca, a obtenir en qualsevol de les tongades granulars que conformen l’esplanada, després de la 
compactació no serà inferior a la màxima obtinguda a l’assaig Próctor modificat. 
 
 

3301.3.2. Humitat de posada en obra 

 
La humitat de posada en obra s'establirà tenint en compte: 
 

 La necessitat d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o, per defecte, en aquest Plec. 

 La humitat del material en excavar-ho, en el seu jaciment original, i la seva evolució durant la posada en 
obra per condicions climàtiques i manipulació. 
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Excepte justificació especial o especificació en contra del Projecte, la humitat, immediatament després de la 
compactació, serà tal que el grau de saturació en aquest instant es trobi comprès entre els valors del grau de 
saturació corresponents en l'assaig Próctor modificat, a humitats de menys dos per cent (-2%) i de més u per cent 
(+1%) de l'òptima de l’esmentat assaig Próctor modificat. 
 
Per un millor aprofitament dels materials des del punt de vista del seu contingut  d’humitat, s'utilitzaran les 
tècniques d'extracció, transport, abassegament, reg o oreig, i extensió adequada per millorar les condicions del 
material en el seu jaciment original. 
 
En el cas d'humitats naturals molt baixes i sòls molt plàstics, el compliment de la condició anterior, relativa al grau 
de saturació, es pot aconseguir tant augmentant el contingut d'aigua com augmentant l'energia de compactació. 
 
 
3301.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 

Els equips d'estesa, humectació i compactació seran suficients per garantir l’execució de l'obra d'acord amb les 
exigències d'aquest Article. 
 
Prèviament a l'execució de les tongades de les capes de l’esplanada, el Contractista presentarà un programa de 
treballs, on s’especificarà com a mínim: maquinària prevista, sistemes de transport, equip d'estesa i compactació, 
i procediment de compactació, per a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 
 
 
3301.5. Execució de les obres 

 
 

3301.5.1. Preparació de la superfície de suport d’esplanada 

 
Si l’esplanada s’ha de construir sobre un ferm preexistent, aquest s’escarificarà i compactarà segons allò que s’ha 
indicat a l’Article 303 “Escarificació i compactació del ferm existent” d’aquest Plec. 
 
A les zones d’eixamplament o recreixement d’antics reblerts o esplanades, es prepararan aquests, mitjançant 
banquetes o altres actuacions pertinents, a fi d’aconseguir l’adequada unió amb les capes de la nova esplanada. 
Les operacions encaminades a tal objecte seran les indicades en el Projecte o, per defecte, per la Direcció 
d’Obra. 
 
A  la resta de casos, la superfície de la capa de suport de l’esplanada haurà de complir les característiques i 
toleràncies exigides a l’acabat de l’esmentada capa, pel que es podrà estendre la primera tongada de l’esplanada 
sense cap preparació específica. 
 
 

3301.5.2. Extensió de les tongades 

 

Un cop preparat el suport de l’esplanada, es procedirà a la construcció de la mateixa, utilitzant els materials que 
s’han definit anteriorment, els quals seran estesos en tongades successives de gruix uniforme, fins aconseguir el 
gruix total de la capa prevista amb el mateix tipus de material granular. 
 
El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat per tal que, amb els mitjans disponibles, s’assoleixi en tot el seu gruix 
el grau de compactació exigit. Aquest gruix, mesurat després de la compactació, en general i excepte 
especificació en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, estarà comprès entre vint centímetres (20 cm) i  
trenta centímetres (30 cm), excepte a les capes amb un gruix total de trenta-cinc centímetres (35 cm), que es 
podran estendre en una sola tongada, sempre que la Direcció d’Obra ho autoritzi, tenint en compte que amb els 
mitjans disponibles s’assoleixi, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit.  
 
L’estesa es programarà i realitzarà de tal forma que els materials de cada tongada siguin de característiques 
uniformes i, si no ho fossin, s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb maquinària 

adequada per a això. No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la tongada subjacent compleix 
les condicions exigides i sigui autoritzada la seva extensió per part de la Direcció d’Obra. 
 
Excepte prescripció en contra del Projecte o de la Direcció de l’Obra, els equips de transport i extensió dels 
materials operaran sobre tot l’ample de cada tongada i, en general, en el sentit longitudinal de la via. 
 
 

3301.5.3. Humectació o dessecació 

 

En el cas que sigui necessari afegir aigua per aconseguir el grau de compactació previst, s’efectuarà aquesta 
operació humectant uniformement els materials, bé a les zones de procedència, bé en abassegaments intermedis 
o bé a la tongada, disposant els sistemes adequats per assegurar aquesta uniformitat. 
 
En els casos especials en què la humitat natural del material sigui excessiva, es prendran les mesures 
adequades, per aconseguir la compactació prevista, podent procedir a la dessecació per oreig, o a l’addició i 
barreja de materials secs o substàncies apropiades. 
 
 

3301.5.4. Compactació 

 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
 
Els valors de densitat i humitat a aconseguir seran els que s’indiquen als apartats 3301.3.1 i 3301.3.2. d’aquest 
Article. 
 
 

3301.6. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

3301.6.1. Densitat i mòdul de deformació 

 

Es considerarà que la compactació d’una tongada és acceptable sempre que es compleixin les següents 
condicions : 
 

 La densitat seca obtinguda, en qualsevol de les tongades granulars que conformen les diferents capes de 
l’esplanada, desprès de la compactació, no serà inferior a la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 
modificat. 

 La humitat immediatament desprès de la compactació, complirà l’esmentat a l’apartat 3301.3.2 d’aquest 
Article. 

 
Addicionalment, en la capa superior de les contemplades en el Projecte, per a la formació de l’esplanada, el valor 
del mòdul de deformació obtingut en el segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa  (Ev2), segons la 
NLT-357, serà igual o superior al valor especificat en el següent quadre, en funció de la categoria d’esplanada 
projectada. Aquesta determinació haurà de realitzar-se transcorreguts entre catorze dies (14 d) i vint-i-vuit dies 
(28 d) desprès de l’execució de la última capa. 
   
 
 

     Categoria de l’esplanada E1 E2 E3 

Ev2  (MPa)  60  120 300 
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En aquest assaig de càrrega amb placa executat conforme a la NLT-357, la relació K=Ev2/Ev1 , entre el mòdul de 
deformació obtingut en el segon cicle de càrrega, Ev2 i el mòdul de deformació obtingut en el primer cicle de 
càrrega, Ev1, no pot ser superior a dos amb dos (K ≤ 2,2). 
 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar la substitució de l’assaig descrit a la NLT-357 per altres procediments de 
control, sempre que es disposi  de correlacions fiables i contrastades entre els resultats d’ambdós assaigs. 
 
 

3301.6.2. Toleràncies geomètriques  

 

A la superfície de les capes granulars inferiors acabades de l'esplanada es disposaran estaques de refinat al llarg 
de l'eix i en ambdós costats, amb una distància entre perfils transversals no superior a deu metres (10 m), i 
anivellades amb precisió mil·limètrica d'acord amb els Plànols. Entre estaques, els punts de la superfície no 
estaran, en cap punt, per damunt de la superfície teòrica definida per les estaques, ni quedaran per sota 
d’aquestes en més de vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 
 
A la superfície de la capa superior de l'esplanada acabada, es disposaran estaques de refinat al llarg de l'eix i en 
ambdós costats, amb una distància entre perfils transversals no superior a deu metres (10 m), i anivellades amb 
precisió mil·limètrica d'acord amb els Plànols. Entre estaques, els punts de la superfície no estaran, en cap punt, 
per damunt de la superfície teòrica definida per les estaques, ni quedaran per sota d’aquestes en més de vint 
mil·límetres (20 mm). 
 
La superfície de la capa superior de l’esplanada acabada no haurà de variar en més de quinze mil·límetres (15 
mm), quan es comprovi amb la regla de tres metres (3 m) estàtica segons  NLT-334, aplicada tant paral·lelament 
com normal a l'eix de la carretera. Tampoc podrà haver-hi zones capaces de retenir aigua. 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l’amplada de cada capa granular acabada, que en cap cas haurà de ser 
inferior, ni superar en més de deu centímetres (10 cm), a la definida en els Plànols de seccions tipus. 
 
El gruix de les capes granulars acabades no podrà ser inferior en cap punt al previst en els Plànols de seccions 
tipus. 
 
 
3301.7. Limitacions d’execució 

 
Les tongades de capes d’esplanada amb materials granulars s'executarà quan la temperatura ambient, a l'ombra, 
sigui superior a dos graus Celsius (2 °C), havent de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per 
sota d’aquest límit, tret que es justifiqui adequadament la viabilitat de la posada en obra i la consecució de les 
característiques exigides i aquesta justificació sigui acceptada per la Direcció d’Obra.  
 
La Direcció d’Obra haurà de tenir en compte la influència de les pluges abans d'aprovar l'estesa i compactació de 
les tongades amb materials granulars. 
 
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l'acció de tota mena de trànsit fins que s'hagi completat la seva 
compactació. Si això no és factible s'eliminarà el gruix de les capes afectades pel pas del trànsit. 
 
 
3301.8. Control de qualitat 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per a cada cas, el mètode de control, grandària del lot, i el 
nombre i tipus d’assaigs a realitzar, que com a mínim, serà l’indicat en aquest apartat. 
 
 

3301.8.1. Control de materials 

  

De cada tipus de sòl, i durant l’execució de l’obra, sigui quina sigui la quantitat que s’ha d’utilitzar, es prendran 
directament de les tongades, com a mínim quatre (4) mostres, afegint-ne una (1) més per cada cinc mil metres 
cúbics (5.000 m3), o fracció, d’excés sobre vint mil metres cúbics (20.000 m3) de sòl. 
 
Sobre cada mostra es realitzaran els següents assaigs: 
 

 Granulometria per tamisat, segons UNE 103101. 

 Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104, respectivament. 

 Contingut de matèria orgànica, segons UNE 103204. 

 Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, segons NLT-114. 

 Contingut en guix, segons NLT-115. 

 Assaig CBR, segons UNE 103502. 

 Assaig de Próctor modificat, segons UNE 103501.  
 
En el cas dels sòls tolerables, es realitzaran amés, els següents assaigs: 
 

 Assaig de col·lapse, segons NLT-254. 

 Assaig d’inflament lliure, segons UNE 103601. 

 Contingut en sulfats solubles, segons UNE 103201. 
 
La Direcció d’Obra podrà ordenar la realització d’assaigs addicionals o complementaris que consideri convenient. 
  

 
3301.8.2. Control d’execució 

  
Es rebutjaran els sols que, a simple vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandària superior 
a la màxima admissible. 
 
Es realitzaran determinacions d’humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima de 
dotze (12) per cada lot dels definits en 3301.8.3. 
 
En el cas de que s’utilitzin sondes nuclears o altres mètodes ràpids de control, aquests hauran estat degudament 
contrastats i calibrats, amb els assaigs de determinació d’humitat natural, segons UNE 103300, i de densitat “in 
situ”, segons UNE 103503, respectivament. Aquest contrast i calibratge es realitzarà periòdicament durant 
l’execució de les obres, en terminis no inferiors a quinze dies (15 d), ni superiors a trenta dies (30 d), En aquest 
cas, la determinació de la humitat i densitat es farà, com a mínim, uns vegada cada dos-cents metres quadrats 
(200 m2). 
 
En el cas de que les densitats obtingudes siguin inferiors a les especificades es prosseguirà el procés de 
compactació fins aconseguir els valors prescrits. 
 
Es comprovarà el gruix de cada tongada, després de la compactació, en perfils cada vint (20) metres i a diferents 
distàncies de l’eix, dins de cadascun d’ells, d’acord amb el que indiqui la Direcció d’Obra.              
 
 

3301.8.3. Control de recepció de la unitat acabada 

  
Si durant la construcció apareguessin defectes localitzats, per exemple flonjalls, es corregiran abans de començar 
el mostreig. 
 
Es considerarà com lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en conjunt, al menor que resulti d'aplicar  els 
quatre (4) criteris següents a una sola tongada de material granular, a una capa de material granular o a 
l’esplanada acabada, en funció de les característiques a comprovar: 
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 Una longitud de carretera (d’una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 
(500 m). 

 Una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2). 

 La fracció construïda diàriament. 

 La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència i amb el mateix equip i 
procediment de compactació.  

 
Mai s'escollirà un lot compost de fraccions corresponents a dies ni tongades diferents, sent per tant sencer el 
nombre de lots escollits per cada dia i tongada. 
 
Es comprovarà el gruix de cada capa, després de la compactació, en perfils cada vint (20) metres i a diferents 
distàncies de l’eix, dins de cadascun d’ells, d’acord amb el que indiqui la Direcció d’Obra.              
 
 
Es comprovarà la rasant de la superfície acabada de l’esplanada, amb l’establerta als Plànols del Projecte en l’eix 
i a les vores dels perfils transversals cada deu metres (10 m), com a mínim, i en punts de variació del peralt. A 
tots els semiperfils es comprovarà la amplada de cada capa acabada. 
 
Sobre la superfície de l’esplanada acabada es realitzarà, com a mínim, un (1) assaig de càrrega amb placa, 
segons la NLT-357, per a cada lot.  
 
Amés de l’anterior quan es tracti de capes de coronació d’esplanades i per a les categories de trànsit pesat T00 a 
T2, s’exigirà una deflexió patró màxima, (Norma 6.3 IC de Rehabilitació de Ferms), mesurada entre els catorze 
(14) i vint-i-vuit dies (28 d), des de la seva posta en obra inferior a la que s’indica al següent quadre:   
 
   
 

     Categoria de l’esplanada E1 E2 E3 

Deflexió patró ( 10 -2 mm)  250  200 125 

 
 
3301.9. Criteris d’acceptació o rebuig  

 

 

3301.9.1. Densitat de cada tongada  

 
Per a cada lot, la densitat mitja obtinguda a cada tongada no haurà de ser inferior a l’especificada a l’apartat 
3301.6.1. i no més de dues mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos punts percentuals a la 
densitat especificada. Si no s’arriba als resultats exigits, el lot es recompactarà fins aconseguir la densitat 
especificada. 
 
Els assaigs de determinació de la humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si mateixos, una base per  
a l’acceptació o rebuig. 
  

 

3301.9.2. Capacitat de suport  

 
Per a cada lot i amb l’esplanada acabada, el mòdul de compressibilitat Ev2  i la relació de mòduls Ev2/Ev1, obtinguts 
a l’assaig de càrrega amb placa, no hauran de ser inferiors als especificats a l’apartat 3301.6.1. De no arribar-se 
als valors exigits, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els mesures a prendre en funció del tipus 
d’esplanada construïda. 
 
 

3301.9.3. Gruix i amplada  

 

Per a cada lot i per a cada capa ,el gruix mig obtingut no haurà de ser inferior al previst a les seccions tipus dels 
Plànols i no més de dos individus de la mostra podran presentar resultats individuals que siguin inferiors en un 
deu per cent (10%) a l’especificat. 
 
Si el gruix mig obtingut a la capa fos inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l’especificat, s’escarificarà la capa 
en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm), s’afegirà el material necessari de les mateixes 
característiques i es tornarà a compactar i refinar la capa per compte del Contractista al seu càrrec.    
 
Si el gruix mig obtingut a la capa fos superior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l’especificat, i no hi haguessin 
problemes d’entollament, es podrà admetre la capa, sempre que es compensi la minva de gruix amb un gruix 
addicional de la capa superior per compte del Contractista al seu càrrec.  
 
L’amplada de cada capa granular acabada, en cap cas haurà de ser inferior, ni superar en més de deu 
centímetres (10 cm), a la definida en els Plànols de seccions tipus. 
    
 

3301.9.4. Rasant  

 
Per a cada lot i amb l’esplanada acabada les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica 
establerta en els Plànols no excediran de les toleràncies especificades a l’apartat 3301.6.2, ni hauran zones on 
s’acumuli aigua. Quan la tolerància sigui rebassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la 
Direcció d’Obra podrà acceptar la superfície acabada sempre que la capa superior a aquesta compensi la minva 
amb el gruix addicional necessari, a compte del Contractista i al seu càrrec. Quan la tolerància sigui rebassada 
per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això no suposi una 
reducció del gruix de la capa superior per sota del valor especificat en els Plànols.       
 

 

3301.10. Amidament i abonament 

 
Les capes d’esplanades amb materials granulars s’amidaran pels metres cúbics (m3) realment executats 
mesurats amb les seccions tipus definides als Plànols, sense tenir en compte excessos produïts per qualsevol 
causa. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article.  
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 103101. Anàlisi granulomètrica de sòls per tamisat.  

 UNE 103103. Determinació del límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande. 

 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d’un sòl. 

 UNE 103201. Determinació quantitativa del contingut en sulfats solubles d'un sòl. 

 UNE 103204. Determinació del contingut de matèria orgànica oxidable d'un sòl pel mètode del 
permanganat potàssic. 

 UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa. 

 UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació Próctor modificat. 

 UNE 103502. Mètode d'assaig per determinar en laboratori l'índex C.B.R. d'un sòl. 

 UNE 103503. Determinació “in situ” de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra. 

 UNE 103601. Assaig del inflament lliure d'un sòl en edòmetre. 

 NLT-114. Determinació del contingut de sals solubles dels sòls. 

 NLT-115. Contingut de guix en sòls.  
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 NLT-254. Assaig de col·lapse en sòls. 

 NLT-334. Mesura de la irregularitat superficial d'un paviment mitjançant la regla de tres metres estàtica o 
rodant. 

 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 
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CAPÍTOL 4. TERMINACIÓ 

 
 
 
 

Article 340. Acabat i refinat de l'esplanada 
 
 
 

340.1. Definició 

 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir l’acabat geomètric de l’esplanada. Es tindrà en 
compte l’esmentat als Articles 512 i 3301 d’aquest Plec. 
 
 
340.2. Execució de les obres 

 
Les obres d’acabat i refinat de l'esplanada, s'executaran després de l'esplanació i construcció dels drens i obres 
de fàbrica que impedeixin o dificultin la seva realització. L’acabat i refinat de l'esplanada es realitzarà 
immediatament abans d'iniciar la construcció del ferm, pavimentació o altres obres de superestructura. 
 
No s'estendrà cap capa del ferm sobre l'esplanada sense que s’hagin comprovat les condicions de qualitat i les 
característiques geomètriques d'aquesta. 
 
Un vegada acabada l'esplanada, haurà de conservar-se amb les seves característiques i condicions fins a la 
col·locació de la primera capa de ferm o fins a la recepció de les obres quan no es disposin altres capes sobre 
ella. Les cunetes hauran d'estar en tot moment netes i en perfecte estat de funcionament. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
340.3. Tolerància geomètrica d’acabat de les obres. 

 
Es tindrà en compte l’esmentat als Articles 512 i 3301 d’aquest Plec. 
 
 
340.4. Amidament i abonament 

 
L’acabat i refinat de l’esplanada es considerarà inclòs dins de l’execució de la última capa de la mateixa. 
 
 
 
 

Article 341. Refinat de talussos 
 

 
 
341.1. Definició 

 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir l’acabat geomètric dels talussos de terraplens, 
replens tot-u, pedraplens i esplanades, així com dels talussos de desmunt no inclosos en l’Article 322, “ Excavació 
especial de talussos en roca”, d’aquest Plec. 
 
 
341.2. Execució de les obres 

 
Les obres de refinat de talussos s'executaran després de la construcció dels drens i obres de fàbrica que 
impedeixin o dificultin la seva realització. Així mateix, en general i quan així sigui possible, s'executaran després 
de l'esplanació.  
 
Quan l'esplanació es trobi molt avançada i la Direcció d’Obra ho ordeni, es procedirà a l'eliminació de la superfície 
dels talussos de qualsevol material tou, inadequat o inestable, que no es pugui compactar degudament o no 
serveixi als fins previstos. Els buits resultants es reompliran amb materials adequats, d'acord amb les indicacions 
de la Direcció d’Obra. 
 
En cas de produir-se un lliscament o procés d'inestabilitat al talús d'un reblert, s’haurà de retirar i substituir el 
material afectat pel mateix, i reparar el dany produït a l'obra. La superfície de contacte entre el material substituït i 
el romanent al talús, haurà de perfilar-se de manera que impedeixi el desenvolupament d'inestabilitats a favor de 
la mateixa. Posteriorment haurà de perfilar-se la superfície del talús d'acord amb els criteris definits en aquest 
Article. 
 
Els talussos de l'esplanació hauran de quedar, en tota la seva extensió, conformats d'acord amb el Projecte i les 
ordres complementàries de la Direcció d’Obra, havent de mantenir-se en perfecte estat fins a la recepció de les 
obres, tant pel que fa als aspectes funcionals com als estètics. 
 
Els perfilats dels talussos que s'efectuïn per harmonitzar amb el paisatge circumdant hauran de fer-se amb una 
transició gradual, cuidant especialment les transicions entre talussos de diferent inclinació. A les interseccions 
entre desmunt i reblert, els talussos es bombaran per a unir-se entre si i amb la superfície natural del terreny, 
sense originar una discontinuïtat visible. 
 
Els fons i cims dels talussos, excepte els desmunts en roca dura, s'arrodoniran, ajustant-se al Projecte i 
instruccions de la Direcció d’Obra. Els munts de terra sobre masses de roca s'arrodoniran per sobre d'aquestes.  
 
Quan es refinin talussos de reblerts on s'hagi permès l'abocament de material de grandària grossa, es tindrà 
especial cura en no descalçar-lo i es procurarà cobrir-lo amb el material sobrant del refinat o amb terra vegetal. 
 
L'acabat dels talussos serà suau, uniforme i totalment d'acord amb la superfície del terreny i la carretera, sense 
grans contrastos, i ajustant-se al Projecte, procurant evitar danys a arbres existents o roques que tinguin pàtina, 
per a la qual cosa hauran de fer-se els ajustos necessaris. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
341.3. Amidament i abonament 

 
El refinat de talussos no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que es considera inclòs dins 
de les unitats d’excavació, terraplè, reblerts i afermat. 
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CAPÍTOL 1. CUNETES 
 
 
 
 

Article 400. Cunetes de formigó executades en obra  
 
 
 
400.1. Definició 

 
La cuneta de formigó executada en obra és una rasa longitudinal oberta al terreny al costat de la plataforma, a fi 
de rebre i canalitzar les aigües de pluja, que es revesteix “in situ” amb formigó, col·locat sobre un llit 
d’assentament convenientment preparat.  
 
La forma, dimensions, tipus i la resta de característiques, s'ajustaran a allò que figuri al Projecte. 
 
 

400.2. Materials 

 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

400.2.1. Formigó 

 

El formigó utilitzat al revestiment i els seus components compliran amb caràcter general les següents Instruccions 
i Articles: 
 

 “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

 “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

 Articles 610 “Formigons” i 630 “Obres de formigó en massa o armat” d'aquest Plec. 
 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indicarà la resistència característica a compressió a considerar, 
que en cap cas serà inferior a vint megapascals (20 MPa), a vint-i-vuit dies (28 d). 
 
 

400.2.2. Altres materials 

 
La resta de materials a emprar en aquesta unitat d'obra, tals com reblerts, juntes, etc., compliran el que 
s'especifiqui al Projecte.  
 

Els materials de segellat a emprar a les juntes, quan es prevegi la seva utilització i prèvia acceptació per la 
Direcció d’Obra, podran ser productes bituminosos, productes elastomèrics sintètics o perfils elàstics, amb 
materials de reblert i protecció quan siguin necessaris. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà 
els més adients, en funció del tipus de junta de què es tracti. 
 

 

400.3. Execució de les obres 

 

Se seguirà, en tot cas, les disposicions de la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
 

400.3.1. Preparació del llit d’assentament 

 
A partir de la superfície natural del terreny o de la plataforma, es procedirà a l'execució de l'excavació de la caixa 
que requereixi la cuneta i a l’anivellament, compactació si és necessari a criteri de la Direcció d’Obra, refinament i 
preparació del llit d’assentament.  
 
L'excavació es realitzarà, en la mesura que es pugui, d’aigües avall cap a aigües amunt i, en qualsevol cas es 
mantindrà amb anivellament i pendent tals que no es produeixin retencions d'aigua ni entollades.  
 
Quan s’hagi d’executar la cuneta en terreny natural i el material de l'excavació no compleixi la condició de sòl 
tolerable, podrà ser necessari, a criteri de la Direcció d’Obra, col·locar una capa de sòl seleccionat d’acord amb 
les especificacions de l'Article 330, “Terraplens” d'aquest Plec, amb les dimensions que determini la Direcció 
d’Obra, convenientment anivellada i compactada.  
 
Durant la construcció de les cunetes s’adoptaran les mesures oportunes per evitar erosions i canvi de 
característiques en el llit d’assentament. A aquests efectes, el temps que el llit pugui romandre sense revestir es 
limitarà a l’imprescindible per a la posada en obra del formigó, d’acord amb les instruccions que indiqui la Direcció 
d’Obra. 
 
 

400.3.2. Formigonat 

 
La posada en obra del formigó es realitzarà d’acord amb la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi, l’Article 630 “Obres de formigó en massa o armat” d’aquest Plec i amb les 
condicions que exigeixi el Projecte.  
 
Les cunetes de formigó es poden executar amb mitjans manuals o mecànics. La Direcció d’Obra haurà d’aprovar 
el procediment constructiu que presentarà el Contractista on es detallarà, com a mínim, els mitjans a utilitzar, les 
fases de treball i l’acabament superficial de la cuneta. 
 
Es posarà especial atenció al curat del formigó, que es realitzarà segons allò establert a l’Article 610, “Formigons”, 
d’aquest Plec, d’acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
 

400.3.3. Juntes 

 
Les juntes es disposaran segons figuri en els Plànols.  
 
Les juntes de contracció s'executaran, amb caràcter general, a distància de dos metres (2 m); el seu gruix serà de 
tres mil·límetres (3 mm) en el cas de juntes sense segellar i de com a mínim cinc mil·límetres (5 mm) en les juntes 
segellades. En tot cas el  Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà la separació i el gruix de les juntes. 
 
Després del curat del formigó les juntes hauran de netejar-se, col·locant-se posteriorment els materials de reblert, 
segellat i protecció que figurin en el Projecte. 
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400.3.4. Acabats 

 
El terreny existent a les vores de la cuneta formigonada es perfilarà de manera que concordi amb la coronació del 
formigó, eliminant prèviament totes les restes de formigó que no corresponguin a la secció de la cuneta. Aquest 
reperfilat del terreny inclou l’excavació o el reblert de terres en les zones que sigui necessari. En aquest últim cas, 
el reblert s’executarà d’acord amb l’Article 332 “Reblerts localitzats” d’aquest Plec. 
 
 
400.4. Tram de prova 

 
En el cas de cunetes executades amb encofrats lliscants, el Contractista executarà un tram de prova de cinquanta 
metres (50 m), excepte que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indiqui una altra cosa. 
 
Aquest tram s’haurà d’executar amb els mateixos medis amb que s’executarà la totalitat de l’obra i d’acord amb el 
procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
Un cop finalitzat el tram de prova la Direcció d’Obra autoritzarà, si no s’han detectat defectes, l’inici dels treballs, i 
en cas contrari sol·licitarà al Contractista un nou procediment d’execució i la seva validació en un nou tram de 
prova. La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva realització com a part integrant de la unitat d’obra 
definitiva. 
 
 
400.5. Especificacions de la unitat acabada 

 
L’alineació en planta i alçat dels trams s’ajustarà als Plànols. No es permetran desalineacions absolutes superiors 
a deu (10) mil·límetres en planta i a cinc (5) mil·límetres en alçat, en cunetes trepitjables, ni a trenta (30) 
mil·límetres en planta i a quinze (15) mil·límetres en alçat, en la resta. No s’acceptaran desalineacions relatives 
en planta entre dues seccions situades a tres (3) metres, superiors a deu (10) mil·límetres en cunetes trepitjables i 
a quinze (15) mil·límetres a la resta.  
 
Es tindrà cura de la terminació de les superfícies, no permetent irregularitats majors de deu (10) mil·límetres en 
cunetes trepitjables, ni de quinze (15) mil·límetres a la resta, mesurades amb regla de tres metres (3 m) estàtica 
segons la NLT-334, ni cap tram en el que es produeixin retencions d’aigua o entollades. 
 
En tot cas s’haurà de garantir que les cunetes compleixen la seva funció de recollida de l’aigua de les superfícies 
adjacents. 
 
Els defectes del gruix del revestiment de formigó previst en els Plànols no seran superiors a deu mil·límetres (10 
mm), ni a la quinzena part (1/15) del gruix nominal.  
 
La textura superficial i color serà uniforme, tenint especial cura en evitar variacions de les característiques del 
formigó. 
 

 

400.6. Limitacions de l’execució 

 
Les cunetes de formigó executades en obra seguiran, en allò referent a les condicions ambientals (en particular 
pluja, neu o gelada), les limitacions recollides a l’Article 610, “Formigons”, d’aquest Plec. 
 
 
400.7. Control de qualitat 

 

 

400.7.1. Control de qualitat dels materials 

 

El control de qualitat del formigó es realitzarà d’acord amb allò que s’ha previst a la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. El nivells de control, d’acord amb el que preveu la 
citada Instrucció, seran els indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

400.7.2. Control d’execució 

 

Es comprovarà la regularitat del llit d’assentament abans del seu formigonat, verificant també que no existeixen 
trams en contrapendent ni punts baixos sense desguassar, i comprovant la geometria de la secció transversal. 
 
Es verificarà que les juntes de contracció són del gruix i estan a la distància indicada al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i que el gruix de formigó és el previst als Plànols. 

 

 

400.7.3. Control de recepció de la unitat acabada  

 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els criteris següents a 
les cunetes de formigó executades en obra: 
 

 Dos-cents cinquanta metres lineals (250 m) de cuneta. 

 La fracció construïda diàriament. 
 
Un cop realitzat el curat del formigó, per a cada lot es comprovarà en tres (3) punts aleatoris que les alineacions 
en planta i alçat, tant absolutes com relatives, així com el seu gruix, compleixen les especificacions de la unitat 
acabada establertes a l’apartat 400.5 d’aquest Plec. 
 
Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua. Per a cada lot es buidarà un bidó d’aigua de 50 litres 
o més, i s’observarà que no existeixen punts d’estancament. 
 
Quant a la regularitat superficial, a tres punts aleatoris es realitzarà l’assaig amb regla de tres metres (3 m) 
especificat a l’apartat 400.5 d’aquest Plec. 
 
Per últim es comprovarà visualment que la textura superficial i el color presenten un aspecte uniforme.   
 
 
400.8. Criteris d’acceptació o rebuig. 

 
Les diferències en planta i alçat entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols no excediran de 
la tolerància especificada a l’apartat 400.5 d’aquest Plec, ni existiran zones que retinguin aigua. 
 
Les seccions que no compleixin aquestes condicions seran aixecades i executades novament pel Contractista, al 
seu càrrec, no permetent el reblert amb morter de ciment. 
 

Quant a la regularitat superficial, si als tres punts escollits la màxima elevació del regle és inferior a les limitacions 
establertes i la inspecció visual no detecta punts amb anomalies, especialment en quan a la possibilitat de 
retencions d’aigua, s’acceptarà el lot.  En cas que algun dels punts superi les limitacions establertes, es dividirà el 
lot en cinc parts iguals i es repetirà l’assaig per a cadascun dels sublots. En els sublots on es detecti alguna 
mesura que superi les limitacions establertes es demolirà el sublot i s’executarà novament pel Contractista, al seu 
càrrec. 
 

 
400.9. Amidament i abonament 

 
Les cunetes de formigó executades en obra s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats 
sobre el terreny, per a cada tipus de secció definida als Plànols.  
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Aquesta unitat inclou l'excavació, l’anivellament, la eventual compactació, el refinament, la preparació del llit 
d’assentament, el revestiment de formigó, les juntes, l’adequació de les terres adjacents i tots els elements i 
treballs necessàries per a la seva correcta execució. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència  
 

 NLT-334. Mesura de la irregularitat superficial d'un paviment mitjançant la regla de tres metres, estàtica o 
rodant. 

 
 
 
 

Article 401. Cunetes de formigó prefabricades  
 
 
 
401.1. Definició 

 
Cuneta de formigó prefabricada és una rasa longitudinal oberta al terreny al costat de la plataforma, a fi de rebre i 
canalitzar les aigües de pluja, que es revesteix amb peces prefabricades, les quals es fonamenten sobre un llit 
d’assentament prèviament preparat.  
 
La forma, dimensions, tipus de material i la resta de característiques, s’ajustaran a allò que figuri al Projecte. 
 
 

401.2. Materials 

 
 

401.2.1. Condicions generals 

 
S'inclouen en aquest apartat les peces prefabricades i els seus components, així com tots aquells que formin part 
de les cunetes. 
 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Addicionalment a les condicions especificades al Projecte, es compliran amb caràcter general les exigències de 
les següents Instruccions i Articles: 
 

 “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.  

 “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

 Articles 610 “Formigons” i 630 “Obres de formigó en massa o armat” d'aquest Plec.  
 

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

401.2.2. Característiques geomètriques de les peces prefabricades 

 
Les dimensions de les peces prefabricades per a cunetes compliran les condicions següents: 

 

 La longitud mínima serà d'un metre (1 m).  

 Les toleràncies seran: 
 
 

Dimensió Tolerància (mm) 

Gruix ± 2 

Amplada ± 5 

Longitud ± 5 

 
 

401.2.3. Característiques dels materials constitutius de les peces prefabricades 

 
El Projecte fixarà les característiques específiques dels materials constitutius de les peces prefabricades.  
 
En la fabricació del formigó, la grandària màxima de l'àrid s’adequarà a allò establert a la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. La resistència característica a compressió del formigó 
a utilitzar en les peces prefabricades es fixarà d'acord a l’esmentada Instrucció. El Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars indicarà la resistència característica a considerar que en cap cas serà inferior a vint 
megapascals (20 MPa), a vint-i-vuit dies (28 d). 
 
La textura superficial i el color seran uniformes per a totes les peces. 
 
 

401.2.4. Característiques de la resta de materials constitutius de les cunetes prefabricades 

 
Els materials a emprar en aquestes unitats d’obra, tals com els de les juntes, el reblert, etc., compliran el que 
s'especifiqui al Projecte.  
 
Els materials de segellat a emprar en les juntes, podran ser productes bituminosos, productes elastomèrics 
sintètics o perfils elàstics, amb materials de reblert i protecció quan siguin necessaris. El Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars establirà els més adients, en funció del tipus de junta de què es tracti. 
 
 

401.3. Execució de les obres 

 
Se seguirà en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
 

401.3.1. Transport i emmagatzematge de les peces prefabricades 

 
Les peces es transportaran des de fàbrica a obra i s’emmagatzemaran de manera que es garanteixi la integritat 
de les mateixes, i sempre que s'hagin aconseguit les resistències i la resta de característiques especificades en 
aquest Article i al Projecte. 
 
 

401.3.2. Manipulació i abassegament 

 
La manipulació i abassegament de les peces es realitzarà de manera que les tensions produïdes en aquestes 
operacions no superin el cinquanta per cent (50%) de la resistència característica en aquell moment.  
 
Les peces s’abassegaran en obra fins a la seva utilització en les condicions que en el Projecte, o a criteri de la 
Direcció d’Obra, siguin preceptives.  
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Aquelles peces que durant el transport, càrrega, descàrrega o emmagatzematge hagin patit deterioraments o 
presentin defectes, a criteri de la Direcció d’Obra, seran rebutjades. 
 
 

401.3.3. Preparació del llit d’assentament i col·locació de les peces prefabricades 

 
Pel que fa a la preparació del llit d’assentament, se seguirà allò que s'ha especificat a l’apartat 400.3.1. d'aquest 
Plec.  
 
Prèviament a la col·locació de les peces s’haurà de comprovar l'estat de la caixa o superfície d’assentament, 
procedint al seu arranjament en cas necessari. 
 
Posteriorment les peces prefabricades es col·locaran perfectament alineades i amb la rasant de la solera a les 
cotes previstes. 
 
 

401.3.4. Juntes 

 
Les juntes entre peces s'executaran segons figuri en el Projecte.  
 
Quan les peces prefabricades siguin de formigó, les juntes entre peces s’hauran de reomplir amb morter de 
ciment o amb un altre material definit pel Projecte, o en el seu defecte per la Direcció d’Obra.  
 
 

401.3.5. Acabats 

 

El terreny existent a les vores de la cuneta formigonada es perfilarà de manera que concordi amb la coronació del 
formigó, eliminant prèviament totes les restes de materials que no corresponguin a la secció de la cuneta. Aquest 
reperfilat del terreny inclou l’excavació o el reblert de terres en les zones que sigui necessari. En aquest últim cas, 
el reblert s’executarà d’acord amb l’Article 332 “Reblerts localitzats” d’aquest Plec. 
 

 

401.4. Especificacions de la unitat acabada 

 
L’alineació en planta i alçat dels trams s’ajustarà als Plànols. No es permetran desalineacions absolutes superiors 
a deu (10) mil·límetres en planta i a cinc (5) mil·límetres en alçat, en cunetes trepitjables, ni a trenta (30) 
mil·límetres en planta i a quinze (15) mil·límetres en alçat, en la resta. No s’acceptaran desalineacions relatives 
en planta entre dues seccions situades a tres (3) metres, superiors a deu (10) mil·límetres en cunetes trepitjables i 
a quinze (15) mil·límetres a la resta.  
 
Un cop col·locades les peces prefabricades sobre el llit d’assentament es tindrà cura de la terminació de la rasant 
de la cuneta, no permetent-se irregularitats majors de quinze mil·límetres (15 mm), mesurades amb regla de tres 
metres (3 m) estàtica, segons NLT-334, ni cap tram en el que es produeixin retencions d’aigua o entollades.  
 

En tot cas s’haurà de garantir que les cunetes compleixen la seva funció de recollida de l’aigua de les superfícies 
adjacents. 
 
 

401.5. Control de qualitat 

 

 
401.5.1. Control de recepció dels materials 

 
Si amb el material utilitzat s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries d’aquest Article o estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, segons 

allò indicat a l’apartat 401.8, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del material 
no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
Les peces prefabricades durant la seva recepció en obra hauran de superar una comprovació general d'aspecte i 
dimensions. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà assajos addicionals referits a la determinació 
de l'absorció d'aigua, segons la UNE 83982, i les resistències a la flexió i al xoc, segons la UNE-EN 1351. 
 
 

401.5.2. Control d’execució 

 
Un cop conformat el llit d’assentament de les peces es procedirà a la seva comprovació geomètrica prèvia a la 
col·locació de les mateixes. 
 
Es verificarà que no existeixen trams en contrapendent ni punts baixos sense desguassar. També es verificarà 
que les juntes s’executen amb els materials i de la forma establerta al Projecte. 
 
 

401.5.3. Control de recepció de la unitat acabada 

 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar  els criter is següents 
a les cunetes de formigó prefabricades: 
 

 Dos-cents cinquanta metres lineals (250 m) de cuneta. 

 La fracció construïda diàriament. 
 
Un cop executades les juntes, per a cada lot es comprovarà en tres (3) punts aleatoris que les alineacions en 
planta i en alçat, tant absolutes com relatives, compleixin les especificacions de la unitat acabada establerts a 
l’apartat 401.4 d‘aquest Plec. 
 
Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua. Per a cada lot es buidarà un bidó d’aigua de 50 litres 
o més, i s’observarà que no existeixen punts d’estancament. 
 
Quant a la regularitat superficial, a tres punts aleatoris es realitzarà l’assaig amb regla de tres metres (3 m) 
especificat a l’apartat 401.4 d’aquest Plec. 
 
Per a la resta del lot, es comprovarà visualment que la superfície presenta un aspecte uniforme. 
 
 
401.6. Criteris d’acceptació o rebuig  

 

Les diferències en planta i alçat entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols no excediran de 
la tolerància especificada a l’apartat 401.4 d’aquest Plec, ni existiran zones que retinguin aigua. 
 
Les seccions que no compleixin aquestes condicions seran aixecades i executades novament pel Contractista, al 
seu càrrec, no permetent el reblert amb morter de ciment. 
 

Quant a la regularitat superficial, si als tres punts escollits la màxima elevació del regle és inferior a les limitacions 
establertes i la inspecció visual no detecta punts amb anomalies, especialment en quan a la possibilitat de 
retencions d’aigua, s’acceptarà el lot.  En cas que algun dels punts superi les limitacions establertes, es dividirà el 
lot en cinc parts iguals i es repetirà l’assaig per a cadascun dels sublots. En els sublots on es detecti alguna 
mesura que superi les limitacions establertes es demolirà el sublot i s’executarà novament pel Contractista, al seu 
càrrec. 
 
 

401.7. Amidament i abonament 
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Les cunetes prefabricades s’amidaran per metres lineals (m) realment col·locats en obra, mesurats sobre el 
terreny, per a cada tipus de secció definida als Plànols. 
 
Aquesta unitat inclou l'excavació, l’anivellament, la eventual compactació, el refinament, la preparació del llit 
d’assentament, les peces prefabricades, les juntes, l’adequació de les terres adjacents i tots els elements i treballs 
necessàries per a la seva correcta execució. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
401.8. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  
 

 NLT-334. Mesura de la irregularitat superficial d'un paviment mitjançant la regla de tres metres, estàtica o 
rodant. 

 UNE 83982. Durabilitat del formigó. Mètodes d’assaig. Determinació de l’absorció d’aigua per capil·laritat 
del formigó endurit. 

 UNE-EN 1351. Determinació de la resistència a flexió del formigó curat en autoclau. 
 
 
 

Article 4101. Cunetes de terres 
 
 
 
4101.1. Definició 

 
La cuneta de terres és una rasa longitudinal oberta al terreny al costat de la plataforma, que s’excava sobre el 
terreny natural o sobre la plataforma, a fi de rebre i canalitzar les aigües de pluja.  
 
La forma, dimensions, tipus i la resta de característiques, s'ajustaran a allò que figuri al Projecte. El pendent es 
trobarà comprès, amb caràcter general, entre l’1% i el 3%.  
 
 
4101.2. Execució de les obres 

 
A partir de la superfície natural del terreny o de la plataforma, es procedirà a l'execució de l'excavació que 
requereixi la cuneta i a l’anivellament, refinament i acabat de la mateixa.  

 
En funció del seu emplaçament a l’obra, les cunetes de terres podran ser conformades mitjançant excavació   
amb mitjans manuals o mecànics o reperfilat del terreny amb motoanivelladores. Aquests mitjans hauran de ser 
aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
L'excavació o reperfilat es realitzarà, en la mesura que es pugui, d’aigües avall cap a aigües amunt i, en qualsevol 
cas, es mantindrà amb anivellament i pendent tals que no produeixi retencions d'aigua ni entollades.  
 
Quan s’hagi d’executar la cuneta en terreny natural i l'excavació no compleixi la condició de sòl tolerable, podrà 
ser necessari, a criteri de la Direcció d’Obra, col·locar una capa de sòl seleccionat d’acord amb les 
especificacions de l'Article 330, “Terraplens” d'aquest Plec, amb les dimensions que determini la Direcció d’Obra, 
convenientment anivellada i compactada.  
 
Durant la construcció de les cunetes s’adoptaran les mesures oportunes per evitar erosions i canvi de 
característiques en la secció de les mateixes. 
 

 

4101.3. Especificacions de la unitat acabada 

 
L’alineació en planta i alçat del fons de la cuneta s’ajustarà als Plànols. 
 
No es  permetran desalineacions en el fons de la cuneta, superiors a trenta mil·límetres (30 mm) en planta i a 
quinze mil·límetres (15 mm) en alçat.  
 
Es tindrà cura de la terminació de les superfícies en el fons de la cuneta, no permetent-se irregularitats en que la 
diferència de cotes entre dues seccions situades a tres metres(3 m), difereixin en més de quinze mil·límetres 
(15mm)  de la teòrica de Projecte, ni cap tram en el que es produeixin retencions d’aigua o entollades.  
 
En tot cas s’haurà de garantir que les cunetes compleixen la seva funció de recollida de l’aigua de les superfícies 
adjacents. 
 
 
4101.4. Control de qualitat 

 
Es comprovarà la regularitat del fons de la cuneta, verificant que no existeixin trams en contrapendent ni punts 
baixos sense desguassar, i comprovant també la geometria de la secció transversal. 
 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els criteris següents a 
les cunetes de terres:  
 

 Dos-cents cinquanta metres lineals (250 m) de cuneta. 

 La fracció construïda diàriament. 
 
Per a cada lot es comprovarà en tres (3) punts aleatoris que les alineacions en planta i en alçat compleixin les 
especificacions de la unitat acabada establertes a l’apartat 4101.3 d’aquest Plec. Per a la resta del lot es 
comprovarà visualment que la superfície presenta un aspecte uniforme. 
 
 
4101.5. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
Les cunetes dels lots que no compleixin les condicions de l’apartat 4101.3 d’aquest Plec, seran reomplertes  
d’acord amb l’Article 332 “Reblerts localitzats” d’aquest Plec,  i executades novament pel Contractista, al seu 
càrrec. 
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4101.6. Amidament i abonament 

 
Les cunetes de terres s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny.  
 
No s’abonaran independentment les cunetes incloses en l’excavació en desmunt de l’esplanada. 
 
Aquesta unitat inclou l’excavació, l’anivellament, el refinament, l’acabat i tots els treballs necessaris per a la seva 
correcta execució. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 

Article 4102. Boneres contínues tipus “caz” prefabricades o “in situ” 
 
 
 
4102.1. Definició 

 
La bonera contínua tipus “caz” és un prisma de formigó, amb una secció circular interior buida per a canalitzar 
l’aigua recollida en una ranura longitudinal superior, que es situa al costat de la plataforma amb cota més baixa. 
 
La bonera contínua tipus “caz” es pot conformar mitjançant formigó modelat en continu amb formigó fresc o bé 
mitjançant peces prefabricades encadellades. 
 
La forma, dimensions, tipus de material, procediment constructiu i la resta de característiques, s’ajustaran a allò 
que figuri al Projecte. 
 
 

4102.2. Materials 

 
Els materials a emprar en aquesta unitat d’obra, tals com formigó, peces prefabricades de formigó, reblerts, 
juntes, etc, compliran el que s’especifiqui en el Projecte. 
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Addicionalment a les condicions especificades al Projecte es complirà, amb caràcter general, allò que s’exigeix a  
les vigents Instruccions i Articles: 
 

 “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

 “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

 Articles 610 “Formigons” i 630 “Obres de formigó en massa o armat” d'aquest Plec.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indicarà la resistència característica a compressió del formigó a 
considerar, que en cap cas serà inferior a vint megapascals (20 MPa) a vint-i-vuit dies (28d). 
 
Quan l’execució es realitzi amb peces prefabricades, aquestes  compliran les condicions següents: 
 

 La longitud mínima serà d'un metre (1 m).  

 Les toleràncies seran: 
 
 

Dimensió Tolerància (mm) 

Alçada  ± 2 

Amplada ± 5 

Longitud ± 5 

Amplada de la ranura  ± 2 

 
 
Els materials de segellat a emprar a les juntes, quan es prevegi la seva utilització i prèvia acceptació per la 
Direcció d’Obra, podran ser productes bituminosos, productes elastomèrics sintètics o perfils elàstics, amb 
materials de reblert i protecció quan siguin necessaris. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà 
els més adients, en funció del tipus de junta de què es tracti. 
 

 

4102.3. Tipus de boneres contínues  

 
Les boneres contínues podran ser de formigó “in situ”, les quals s’executaran amb màquina de motlle lliscant o de 
formigó prefabricat. 
 
El Projecte definirà el tipus de bonera contínua a realitzar en cada cas. 
 
 

4102.4. Execució de les obres 

 
Se seguirà en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

 
4102.4.1. Execució de boneres contínues in situ 

 
 

4102.4.1.1. Preparació del llit d’assentament 

 

A partir de la superfície de la plataforma es procedirà a l’excavació de la caixa que requereixi la bonera contínua i 
a l’anivellament, compactació si és necessari a criteri de la Direcció d’Obra, refinament i preparació del llit 
d’assentament. 
 
L’excavació es realitzarà, en la mesura que es pugui, d’aigües avall cap a aigües amunt, i en qualsevol cas es 
mantindrà amb anivellament i pendent tals que no es produeixin retencions d’aigua ni entollades. 
 
El temps que el llit pugui romandre sense revestir es limitarà a l’imprescindible per a la posada en obra del 
formigó, d’acord amb les instruccions que indiqui la Direcció d’Obra. 
 
 

4102.4.1.2. Formigonat 

 
La posada en obra del formigó es realitzarà d’acord amb la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi, l’Article 630 “Obres de formigó en massa o armat” d’aquest Plec i amb les 
condicions que exigeixi el Projecte. 
 
 

4102.4.2. Execució de boneres contínues amb peces prefabricades 
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4102.4.2.1. Transport i emmagatzematge de les peces prefabricades 

 
Les peces es transportaran des de fàbrica a obra i s’emmagatzemaran de manera que es garanteixi la integritat 
de les mateixes i sempre que s'hagin aconseguit les resistències i la resta de característiques especificades en 
aquest Article i al Projecte. 
 
 

4102.4.2.2. Manipulació i abassegament 

 
La manipulació i abassegament de les peces es realitzarà de manera que les tensions produïdes en aquestes 
operacions no superin el cinquanta per cent (50%) de la resistència característica en aquell moment.  
 
Les peces s’abassegaran en obra fins a la seva utilització en les condicions que en el Projecte, o a criteri de la 
Direcció d’Obra, siguin preceptives.  
 
Aquelles peces que durant el transport, càrrega, descàrrega o emmagatzematge hagin patit deterioraments o 
presentin defectes, a criteri de la Direcció d’Obra, seran rebutjades. 
 
 

4102.4.2.3. Preparació de la rasa i execució de les boneres contínues 

 
Pel que fa a la preparació del llit d’assentament, es procedirà a l’excavació de la caixa que requereixi la bonera 
contínua, d’acord amb allò establert a l’apartat 4102.4.1.1 d’aquest Plec.  
 
Prèviament a la col·locació de les peces s’haurà de comprovar l'estat de la caixa o superfície d’assentament, 
procedint al seu arranjament en cas necessari.  
 
Posteriorment les peces prefabricades es col·locaran encadellades, perfectament alineades i amb la rasant de la 
solera a les cotes previstes. 
 
Per últim es realitzarà el reblert de l’espai comprès entre les peces prefabricades i la caixa, fins a la cota 
necessària per a la finalització del paviment contra la bonera contínua, amb el material indicat al Projecte, o en el 
seu defecte, amb formigó de les mateixes característiques que la bonera contínua. 
 
 
4102.5. Tram de prova 

 
En el cas de “caces” executats “in situ” amb encofrats lliscants, el Contractista executarà un tram de prova de 
cinquanta metres (50 m), excepte que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indiqui una altra cosa. 
 
Aquest tram s’haurà d’executar amb els mateixos medis amb que s’executarà la totalitat de l’obra i d’acord amb el 
procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
Un cop finalitzat el tram de prova la Direcció d’Obra autoritzarà, si no s’han detectat defectes, el inici dels treballs, 
i en cas contrari sol·licitarà al Contractista un nou procediment d’execució i la seva validació en un nou tram de 
prova. La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva realització com a part integrant de la unitat d’obra 
definitiva. 
 
 
4102.6. Especificacions de la unitat acabada 

 
L’alineació de la ranura en planta i alçat s’ajustarà als Plànols. No es permetran desalineacions absolutes 
superiors a deu (10) mil·límetres en planta i cinc (5) mil·límetres en alçat, ni relatives en planta superiors a deu 
(10) mil·límetres entre dues seccions situades a 3 metres. 
 

Es tindrà cura de la terminació de les superfícies de la bonera contínua, no permetent-se irregularitats majors de 
deu mil·límetres (10 mm), mesurades amb regla de tres metres (3 m) estàtica, segons NLT-334, ni cap tram en el 
que es produeixin retencions d’aigua o entollades. 
 
En tot cas s’haurà de garantir que la bonera contínua compleix la seva funció de recollida de l’aigua de les 
superfícies adjacents. 
 
Els defectes del gruix de formigó previst en els Plànols no seran superiors a cinc mil·límetres (5 mm), ni a la 
quinzena part (1/15) del gruix nominal.  
 
La textura superficial i color seran uniformes, i en el cas de les boneres contínues executades in situ es tindrà 
especial cura en evitar variacions en les característiques del formigó. 
 

 

4102.7. Limitacions de l’execució 

 
L’execució de les boneres contínues prefabricades o in situ complirà, en allò referent a les condicions ambientals 
(en particular pluja, neu o gelada), les limitacions recollides a l’Article 610, “Formigons”, d’aquest Plec. 
 
 
4102.8. Control de qualitat 

 

 
4102.8.1. Control de recepció de materials 

 
Si amb el material utilitzat s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries d’aquest Article o estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, segons 
allò indicat a l’apart 4102.11, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del 
material no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
Les peces prefabricades durant la seva recepció en obra hauran de superar una comprovació general d'aspecte i 
dimensions. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, establirà assajos addicionals referits a la 
determinació de l'absorció d'aigua, segons la UNE 83982, i les resistències a la flexió i al xoc, segons la UNE-EN 
1351. 
 
En les boneres contínues realitzades in situ, el control de qualitat del formigó es realitzarà d’acord amb allò que 
s’ha prescrit a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. Els nivells de 
control, d’acord amb el que preveu la citada Instrucció, seran els indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

 

 
4102.8.2. Control d’execució 

 
Es comprovarà la regularitat del llit d’assentament, verificant que no existeixen trams en contrapendent ni punts 
baixos sense desguassar. 
 
Es verificarà que les juntes entre peces prefabricades s’executen amb els materials i de la forma establerta al 
Projecte. 
 
 

4102.8.3. Control de recepció de la unitat acabada 

 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els criteris següents 
als caces prefabricats o in situ: 
 

 Dos-cents cinquanta metres lineals (250 m) de bonera contínua tipus “caz”. 
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 La fracció construïda diàriament. 
 
Un cop col·locades les peces prefabricades o realitzat el curat del formigó, per a cada lot es comprovarà en tres 
(3) punts aleatoris que les alineacions en planta i alçat, tant absolutes com relatives, així com el seu gruix, 
compleixen les especificacions de la unitat acabada establertes a l’apartat 4102.6 d’aquest Plec. 
 
Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua. Per a cada lot es buidarà un bidó d’aigua de 50 litres 
o més, i s’observarà que no existeixen punts d’estancament. 
 
Quant a la regularitat superficial, a tres punts aleatoris es realitzarà l’assaig amb regla de tres metres (3 m) 
especificat a l’apartat 4102.6 d’aquest Plec. 
 
Per últim es comprovarà visualment que la textura superficial i el color presenten un aspecte uniforme.   
 

 
4102.9. Criteris d’acceptació o rebuig  

 
Les diferències en planta i alçat entre la ranura obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols no excediran de les 
toleràncies especificades a l’apartat 4102.6, ni existiran zones que retinguin aigua. 
 
Les seccions que no compleixin aquestes condicions seran aixecades i executades novament pel Contractista, al 
seu càrrec, no permetent el reblert amb morter de ciment. 
 
Quant a la regularitat superficial, si als tres punts escollits la màxima elevació del regle és inferior a les limitacions 
establertes i la inspecció visual no detecta punts amb anomalies, especialment en quan a la possibilitat de 
retencions d’aigua, s’acceptarà el lot.  En cas que algun dels punts superi les limitacions establertes, es dividirà el 
lot en cinc parts iguals i es repetirà l’assaig per a cadascun dels sublots. En els sublots on es detecti alguna 
mesura que superi les limitacions establertes es demolirà el sublot i s’executarà novament pel Contractista, a l seu 
càrrec. 
 

 

4102.10. Amidament i abonament  

 
Les boneres contínues tipus “caz” prefabricades o “in situ” s’amidaran per metres lineals (m) realment executats 
en obra, mesurats sobre el terreny.  
 
Aquesta unitat inclou l'excavació, el refinament, la preparació del llit d’assentament, les peces prefabricades o el 
formigó, el rebliment amb material entre la bonera contínua i l’excavació i tota la resta d’elements i treballs 
necessaris per a la seva correcta execució. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
4102.11. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 

 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  
 

 NLT-334. Mesura de la irregularitat superficial d'un paviment mitjançant la regla de tres metres, estàtica o 
rodant. 

 UNE 83982. Durabilitat del formigó. Mètodes d’assaig. Determinació de l’absorció d’aigua per capilaritat 
del formigó endurit. 

 UNE-EN 1351. Determinació de la resistència a flexió del formigó curat en autoclau. 
 
 
 

Article 4103. Baixants de formigó prefabricades 
 
 
 
4103.1. Definició 

 
Les baixants de formigó prefabricades són canalitzacions del drenatge longitudinal de forta pendent executades 
sobre els terraplens i desmunts per tal de conduir les aigües de drenatge cap a la seva part inferior evitant 
l’erosió. Les peces prefabricades que les conformen es col·loquen sobre una base de formigó, en la que 
s’executen una sèrie de daus encastats al terreny, també de formigó, per estabilitzar-les. 
 
La forma, dimensions, tipus i la resta de característiques, s'ajustaran a allò que figuri al Projecte. 
 
 
4103.2. Materials 

 
 

4103.2.1. Condicions generals 

 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Addicionalment a les condicions especificades al Projecte, es complirà amb caràcter general les exigències de les 
següents Instruccions i Articles: 
 

 “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

 “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

 Articles 610 “Formigons” i 630 “Obres de formigó en massa o armat” d'aquest Plec.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

4103.2.2. Característiques geomètriques de les peces prefabricades 

 
Les dimensions de les peces prefabricades per a baixants compliran les condicions següents: 
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 La geometria de les peces serà la indicada al Projecte. 

 Les toleràncies seran: 
 

 

Dimensió Tolerància (mm) 

Gruix ± 2 

Amplada ± 5 

Longitud ± 5 

 
 

4103.2.3. Característiques dels materials constitutius de les peces prefabricades 

 
El Projecte fixarà les característiques específiques dels materials constitutius de les peces prefabricades.  
 
En la fabricació del formigó, la grandària màxima de l'àrid s’adequarà a allò establert a la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. La resistència característica a compressió del formigó 
a utilitzar en les peces prefabricades es fixarà d'acord a l’esmentada Instrucció. El Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars indicarà la resistència característica a considerar, que en cap cas serà inferior a vint 
megapascals (20 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d). 
 
 

4103.2.4. Característiques del formigó d’assentament 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indicarà la resistència característica a compressió a considerar, 
que en cap cas serà inferior a quinze megapascals (15 MPa), a vint-i-vuit dies (28 d). 
 
 
4103.3. Execució de les Obres 

 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
 

4103.3.1. Transport i emmagatzematge de les peces prefabricades 

 
Les peces es transportaran des de fàbrica a obra i s’emmagatzemaran de manera que es garanteixi la integritat 
de les mateixes i sempre que s'hagin aconseguit les resistències i la resta de característiques especificades en 
aquest Article i al Projecte. 
 
 

4103.3.2. Manipulació i abassegament 

 
La manipulació i abassegament de les peces es realitzarà de manera que les tensions produïdes en aquestes 
operacions no superin el cinquanta per cent (50%) de la resistència característica en aquell moment.  
 
Les peces s’abassegaran en obra fins a la seva utilització en les condicions que en el Projecte, o a criteri de la 
Direcció d’Obra, siguin preceptives.  
 
Aquelles peces que durant el transport, càrrega, descàrrega o emmagatzematge hagin patit deterioraments o 
presentin defectes, a criteri de la Direcció d’Obra, seran rebutjades. 
 
 

4103.3.3. Preparació del llit d’assentament i col·locació de les peces prefabricades 

 
Pel que fa a la preparació del llit d’assentament, a partir de la superfície del talús es procedirà a l’excavació de la 
caixa, d’acord amb allò indicat als Plànols, i a l’anivellament, refinament i preparació del llit d’assentament. 

 
A continuació es procedirà a la col·locació de la base de formigó, d’acord amb allò indicat al Projecte.  
 
Per a evitar el lliscament de la baixant sobre el pendent s’executaran daus o blocs d’ancoratge de la base de 
formigó, seguint les indicacions del Projecte, o en el seu defecte, les de la Direcció d’Obra. 
 
Posteriorment les peces prefabricades es col·locaran cadascuna recolzada sobre l’anterior iniciant el procés des 
del punt d’inferior cota. Es tindrà cura del perfecte encaix de cada peça sobre la immediatament inferior.  
 
 

4103.3.4. Acabats 

 
Un cop acabada la baixant, es procedirà a la neteja de restes de formigó i al replè de la zona adjacent de terreny 
per conformar la baixant al talús, de manera que aquesta resti embeguda en el mateix. 
 

 
4103.4. Especificacions de la unitat acabada 

 
L’alineació en planta i alçat dels trams s’ajustarà als Plànols. No es permetran desalineacions absolutes superiors 
a trenta (30) mil·límetres en planta o a quinze (15) mil·límetres en alçat, ni relatives entre dues seccions situades 
a tres (3) metres, superiors a quinze (15) mil·límetres en planta. 
 
Es tindrà cura de la terminació de les superfícies en el formigó de la base, no permetent irregularitats majors de 
quinze (15) mil·límetres mesurades amb regla de tres metres (3 m) estàtica segons la NLT-334. 
 
 
4103.5. Control de qualitat 

 
 

4103.5.1. Control de recepció dels materials 

 
Si amb el material utilitzat s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries d’aquest Article o estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, segons 
allò indicat a l’apartat 4103.8, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del 
material no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
Les peces prefabricades durant la seva recepció en obra hauran de superat una comprovació general d'aspecte i 
dimensions. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, establirà assajos addicionals referits a la 
determinació de l'absorció d'aigua, segons la UNE 83982, i les resistències a la flexió i al xoc, segons la UNE-EN 
1351. 
 
El  control de qualitat del formigó de la base d’assentament es realitzarà d’acord amb allò prescrit a la “Instrucció 
de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. Els nivells de control, d’acord amb el que 
preveu la citada Instrucció, seran els indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

4103.5.2. Control d’execució 

 
Un cop conformat el llit d’assentament de les peces es procedirà a la seva comprovació geomètrica prèvia a la 
col·locació de les mateixes. 
 
 

4103.5.3. Control de recepció de la unitat acabada 

 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, el corresponent a cada baixant. 
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Per a cada lot es comprovarà en tres (3) punts aleatoris que les alineacions en planta i alçat, tant absolutes com 
relatives, compleixen les especificacions de la unitat acabada establertes a l’apartat 4103.4 d’aquest Plec. 
 
Quant a la regularitat superficial, a tres punts aleatoris en la base del formigó d’assentament, es realitzarà l’assaig 
amb regla de tres metres (3 m) especificat a l’apartat 4103.4 d’aquest Plec. 
 
Es comprovarà visualment l’absència de discontinuïtat en les juntes, entre peces prefabricades del tram, que 
puguin permetre el pas de l’aigua al llit d’assentament. 
 
Per últim es comprovarà visualment que la textura superficial i el color presenten un aspecte uniforme.   
 
 
4103.6. Criteris d’acceptació o rebuig  

 
Per a les peces prefabricades, les diferències en planta i alçat entre l’alineació obtinguda i la teòrica establerta als 
Plànols no excediran de les toleràncies especificades a l’apartat 4103.4.  
 
Les baixants que no compleixin aquestes condicions seran aixecades i executades novament pel Contractista, al 
seu càrrec. 
 
Per a la base del formigó d’assentament, quant a la regularitat superficial, si als tres punts escollits la màxima 
elevació del regle és inferior a les limitacions establertes s’acceptarà el lot. En cas contrari serà aixecat i executat 
novament pel Contractista, al seu càrrec. 
 
 

4103.7. Amidament i abonament 

 
Les baixants prefabricades s’amidaran per metres lineals (m) realment col·locats en obra, mesurats sobre el 
terreny.  
 
Aquesta unitat d’obra inclou l'excavació, el refinament, el llit de formigó amb els corresponents daus, les peces 
prefabricades, l’embocadura inicial de la baixant, el seu acabat final i tota la resta d’elements i treballs necessaris 
per a la seva correcta execució. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 

4103.8. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  

 

 NLT-334. Mesura de la irregularitat superficial d'un paviment mitjançant la regla de tres metres, estàtica o 
rodant. 

 UNE 83982. Durabilitat del formigó. Mètodes d’assaig. Determinació de l’absorció d’aigua per capil·laritat 
del formigó endurit. 

 UNE-EN 1351. Determinació de la resistència a flexió del formigó curat en autoclau. 
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CAPÍTOL 2. TUBS, PERICONS I 

BONERES 
 
 
 
 

Article 410. Pericons i pous de registre 
 
 
 
410.1. Definició 

 
El pericó és un recipient prismàtic per a la recollida d'aigua de les cunetes o de les canonades de drenatge i 
posterior entrega a un desguàs.  
 
El material constituent podrà ser formigó, materials ceràmics, peces prefabricades o qualsevol altre previst al 
Projecte o aprovat per la Direcció d’Obra. Normalment estarà cobert per una tapa o reixa.  
 
El pou de registre és un pericó visitable de més de metre i mig (1,5 m) de profunditat. 
 
 

410.2. Forma i dimensions 

 
La forma i dimensions dels pericons i dels pous de registre, així com els materials a utilitzar, seran aquells definits 
al Projecte.  
 
Les dimensions mínimes interiors seran de vuitanta centímetres per quaranta centímetres (80 cm x 40 cm) per a 
profunditats menors a un metre i mig (1,5 m). Per a profunditats superiors, aquests elements seran visitables, amb 
dimensió mínima interior d’un metre (1 m) i dimensió mínima de tapa o reixa de seixanta centímetres (60 cm). 
 
Les tapes o reixes s’ajustaran al cos de l’obra i es col·locaran de manera que la seva cara exterior quedi al mateix 
nivell que les superfícies adjacents, sempre que el Projecte no indiqui un altre criteri. Es dissenyaran d’acord amb 
l’Article 2604 d’aquest Plec, i es prendran precaucions per evitar el seu robatori o desplaçament.  
 
Tant els pericons com els pous de registre hauran de ser fàcilment netejables, estant proscrits els pericons no 
registrables.   
 
El fons haurà d'adaptar-se a les necessitats hidràuliques i, si s’escau, de visitabilitat. S’haurà d’assegurar la 
continuïtat del corrent d’aigua. Es disposaran sorreres on indiqui el Projecte, o en el seu defecte, la Direcció 
d’Obra, i en el cas de no existir caldrà d'assegurar que les aigües arrosseguin els sediments. 
 
 

410.3. Materials 

 

Amb caràcter general tots els materials utilitzats en la construcció dels pericons i dels pous de registre compliran 
amb allò que s’especifica a les instruccions i normes vigents que els afectin, així com amb els articles 
corresponents d'aquest Plec. 
 
En tot cas, se seguirà  allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
S’hauran de complir, a més, les següents prescripcions específiques: 
 

 Formigó: 
 

o “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
o “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi.  
o Articles 610 “Formigons” i 630 “Obres de formigó en massa o armat” d'aquest Plec.  
o Els formigons de neteja i reblert hauran de tenir una resistència característica mínima a 

compressió de quinze megapascals (15 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d). 
 

 Fàbrica de maó: 
 

o Document Bàsic DB-SE, del Codi Tècnic de la Edificació. 
o Els maons a emprar seran massissos. 
o El Plec de Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les condicions addicionals 

exigides. 
 

 Blocs de formigó: 
 

o La UNE-EN 771-3, “Especificacions de peces per fàbrica de ram de paleta. Part 3: Blocs de 
formigó (àrids densos i lleugers)”. 

o El Plec de Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les condicions addicionals 
exigides.  

 

 Peces prefabricades de formigó: 
 

o “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
o Resistència característica mínima a compressió: vint-i-cinc megapascals (25 MPa), a vint-i-vuit 

dies (28 d). 
o El transport, descàrrega i emmagatzematge es realitzaran amb cura, sent rebutjades aquelles 

peces que presentin defectes. 
 

 Fosa per a tapes i reixes: 
 

o Article 2604 “Tapes i reixes”, d’aquest Plec. 
 
 
410.4. Execució 

 
Les connexions de tubs i cunetes s'efectuaran a les cotes indicades en els Plànols, de manera que els extrems 
dels conductes quedin enrasats amb les cares interiors de les parets del pericó o pou. 
 
La part superior de l'obra es disposarà de tal forma que s'evitin els vessaments del terreny circumdant sobre ella i 
al seu interior, seguint el previst als Plànols. 
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El reblert de l'extradós de la fàbrica s'executarà, en general, amb material procedent de l'excavació, d'acord amb 
l'Article 332, “Reblerts localitzats” d'aquest Plec, o amb formigó, segons s'indiqui al Projecte.  
 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
Es tindrà especial cura amb el segellat de les juntes entre els tubs i les parets dels pous i pericons. 
 
 
410.5. Especificacions de la unitat acabada 

 
Les toleràncies en les dimensions del cos dels pericons i pous de registre no seran superiors a deu mil·límetres 
(10 mm) respecte d’allò que s'especifiqui  als Plànols.  
 
Tampoc s’admetran errors en cota superiors a deu mil·límetres (10 mm). 
 
Les unions entre els pous i pericons amb les canalitzacions que hi connecten hauran de ser tals que es garanteixi 
l’estanquitat del conjunt. 
 
 
410.6. Limitacions de l’execució 

 
L’execució de pericons i pous de registre compliran, en allò referent a les condicions ambientals (en particular 
pluja, neu o gelada), les limitacions recollides a l’Article 610, “Formigons”, d’aquest Plec. 
 
 
410.7. Control de qualitat 

 

 
410.7.1. Control de qualitat dels materials 

 
Si amb el material utilitzat s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries d’aquest Article o estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, segons 
allò indicat a l’apartat 410.10, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del 
material no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
Les peces prefabricades durant la seva recepció en obra hauran de superar una comprovació general d'aspecte i 
dimensions. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà assajos addicionals referits a la determinació 
de l'absorció d'aigua, segons la UNE 83982, i les resistències a la flexió i al xoc, segons la UNE-EN 1351. 
 
 

410.7.2. Control de recepció de la unitat acabada 

 
Es comprovaran les dimensions, gruixos i cotes dels pericons o pous.   
 
En cas que el Projecte consideri necessari la realització d’una prova d’estanquitat,  aquesta es realitzarà segons 
la UNE-EN 1917. 
 
 
410.8. Criteris d’acceptació i rebuig 

 
Els pous i pericons que no compleixin les condicions esmentades als apartats 410.3 i 410.5 d’aquest Plec seran 
demolits i executats novament pel Contractista, al seu càrrec, quedant explícitament prohibides les reparacions 
puntuals excepte indicació expressa i per escrit de la Direcció d’Obra. 
 
 

410.9. Amidament i abonament 

 
Els pericons i els pous de registre s’amidaran per unitats (u) realment executades i si s’escau, amb un suplement  
per metre de fondària. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou l’excavació, el reblert de l'extradós, els elements complementaris (tapa, reixa, marc, 
graons per a formació d’escales de gat) els materials per a garantir l’estanquitat del pou o pericó amb les 
canalitzacions,  i tots els treballs necessaris per a la seva completa execució. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 

 

410.10. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE-EN 771-3. Especificacions de peces per fàbrica de ram de paleta. Part 3: Blocs de formigó (àrids 
densos i lleugers). 

 UNE 83982. Durabilitat del formigó. Mètodes d’assaig. Determinació de l’absorció d’aigua per capil·laritat 
del formigó endurit. 

 UNE-EN 1351. Determinació de la resistència a flexió del formigó curat en autoclau. 

 UNE-EN 1917. Pous de registre i cambres de inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó 
amb fibres d’acer. 

 
 
 
 

Article 411. Embornals i boneres  
 
 
 

411.1. Definició 

 
Embornal és el dispositiu per on es desguassa l'aigua de pluja de les calçades d'una carretera, dels taulers de les 
obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció.  
 
Clavegueró és el dispositiu de desguàs, generalment protegit per una reixa, que compleix una funció anàloga a la 
de l'embornal, però disposat de forma que l'entrada de l'aigua sigui en sentit sensiblement vertical.  
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Aquests elements, en general, constaran d'orifici d’entrada o desguàs, reixa i pericó si s’escau, i  conducte de 
sortida. 
 
 
411.2. Formes i dimensions 

 
La forma i dimensions dels embornals i de les boneres, així com els materials a utilitzar, seran aquells definits al 
Projecte.  
 
L'orifici d'entrada de l'aigua haurà de tenir la longitud suficient per assegurar la seva capacitat de desguàs, 
especialment a les boneres. Els embornals hauran de tenir una depressió a l'entrada que asseguri la circulació de 
l'aigua cap al seu interior.  
 
Les dimensions interiors del pericó i la disposició i diàmetre del tub de desguàs seran aquells que assegurin 
sempre un funcionament correcte, sense que es produeixin embussos, tenint en compte els materials sòlids que 
pot arrossegar l'aigua. En tot cas, hauran de ser fàcilment netejables.  
 
Les boneres situats a la plataforma no hauran de dificultar la circulació sobre ella, disposant-se, en la mesura que 
es pugui, a la vora de la mateixa i en superfícies regulars, assegurant sempre que l'aigua dreni adequadament.  
 
Les reixes es disposaran generalment amb les barres en direcció del corrent i la separació entre elles no excedirà 
de quatre centímetres (4 cm). Tindran la resistència necessària per resistir el pas de vehicles, complint 
l’especificat a l’Article 2604 d’aquest Plec, i estaran subjectes de manera que no puguin ser desplaçades pel 
trànsit. 
 
 

411.3. Materials 

 
Amb caràcter general tots els materials utilitzats en la construcció de les boneres i dels embornals compliran amb 
allò que s'ha especificat a les instruccions i normes vigents que afectin els esmentats materials, així com als 
articles corresponents d'aquest Plec. 
 
En tot cas, se seguirà allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.  
 
S’hauran de complir a més a més les següents prescripcions específiques: 

 

 Formigó: 
 

o “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.  
o “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
o Articles 610 “Formigons” i 630 “Obres de formigó en massa o armat” d'aquest Plec.  
o Els formigons de neteja i reblert han de tenir una resistència característica mínima a compressió 

de quinze megapascals (15 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d). 
 

 Fàbrica de maó: 
 

o Document Bàsic DB-SE, del Codi Tècnic de la Edificació. 
o Els maons a emprar seran massissos. 
o El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les condicions addicionals exigides. 
 

 Peces prefabricades de formigó: 
 

o “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
o El transport, descàrrega i emmagatzematge es realitzaran amb cura, sent rebutjades aquelles 

peces que presentin defectes. 
 

 Fosa per a reixetes i tapes: 
 

o Article 2604 “Tapes i reixes de fosa”, d’aquest Plec. 
 
 
411.4. Execució 

 
Les obres s’executaran d'acord amb allò especificat al Projecte i amb allò que sobre el particular ordeni la 
Direcció d’Obra, complint sempre amb les condicions assenyalades en els articles corresponents d'aquest Plec 
per a la posada en obra dels materials previstos.  
 
El segellat de les juntes de les boneres es farà d’acord amb l’indicat al Projecte.  
 
Abans de la col·locació de les reixes es netejarà el clavegueró o embornal, assegurant-se el funcionament 
correcte posterior.  
 
Després de l’acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, incloent-hi el conducte de sortida, 
eliminant totes les acumulacions de sòlids, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, havent-la de mantenir 
lliure de tals acumulacions fins a la recepció de les obres.  
 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
411.5. Especificacions de la unitat acabada 

 
Les toleràncies en les dimensions del cos dels embornals i boneres no seran superiors a deu mil·límetres (10 
mm) respecte d’allò que s'ha especificat als Plànols. 
 
Tampoc s’admetran errors en cota superiors a deu mil·límetres (10 mm).  
 
Les unions entre els embornals i boneres amb les canalitzacions que hi connecten hauran de ser tals que es 
garanteixi l’estanquitat del conjunt. 
 
 
411.6. Limitacions de l’execució 

 
L’execució d’embornals i boneres complirà, en allò referent a les condicions ambientals (en particular pluja, neu o 
gelada), les limitacions recollides a l’Article 610, “Formigons”, d’aquest Plec. 
 
 
411.7. Control de qualitat 

 
Si amb el material utilitzat s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries d’aquest Article o estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, segons 
allò indicat a l’apartat 411.10 els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del 
material no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
Les peces prefabricades durant la seva recepció en obra hauran de superat una comprovació general d'aspecte i 
dimensions. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, establirà assajos addicionals referits a la 
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determinació de l'absorció d'aigua, segons la UNE 83982, i les resistències a la flexió i al xoc, segons la UNE-EN 
1351. 
 
Es comprovaran les dimensions i cotes dels embornals i boneres.   
 
En cas que el Projecte consideri necessari la realització d’una prova d’estanquitat,  aquesta es realitzarà segons 
la UNE-EN 1917. 
 
 

411.8. Criteris d’acceptació i rebuig 

 
Els embornals i boneres que no compleixin les condicions esmentades a l’apartat 411.5 d’aquest Plec, seran 
demolits i executats novament, quedant explícitament prohibides les reparacions puntuals excepte indicació 
expressa i per escrit de la Direcció d’Obra. 
 
 

411.9. Amidament i abonament 

 
Els embornals i boneres es mesuraran per unitats (u) realment executades en obra.  
 
Aquesta unitat inclou l'embocadura, la reixa i el pericó receptor. El pericó receptor inclou l’obra de fàbrica de 
solera, parets i sostre, l'esquerdejat i brunyit interior, la tapa i la terminació al voltant d'aquest amb tots els 
materials i activitats per garantir l’estanquitat de l’embornal o clavegueró amb les canalitzacions i en definitiva, tots 
els elements constitutius d'aquest, així com l'excavació corresponent, i rebliment si s’escau. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 

411.10. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 83982. Durabilitat del formigó. Mètodes d’assaig. Determinació de l’absorció d’aigua per capil·laritat 
del formigó endurit. 

 UNE-EN 1351. Determinació de la resistència a flexió del formigó curat en autoclau. 

 UNE-EN 1917. Pous de registre i cambres de inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó 
amb fibres d’acer. 

 
 
 

 
 

Article 412. Tubs d’acer corrugat i galvanitzat 
 
 
 
412.1. Definició 

 
Tubs d’acer corrugat i galvanitzat són els conductes construïts amb xapes d’acer corrugades i galvanitzades, 
normalment corbades, que s’uneixen mitjançant perns i rosques, per a formar seccions tancades. 
 
Xapes d’acer corrugades i galvanitzades són aquelles les superfícies de les quals han estat ondulades per a 
conferir-los-hi les seves característiques de resistència a esforços de flexió. Tindrà aplicada, a la seva superfície, 
una pel·lícula de zinc per protegir-les de la corrosió, la qual cosa constituirà el seu galvanitzat.  
 
 
412.2. Forma i Dimensions 

 

La forma, dimensions i toleràncies dels tubs d’acer corrugat seran les definides al Projecte. S’utilitzaran formes i 
corrugacions de les xapes que hagin estat àmpliament sancionades per la pràctica. 
 

 
412.3. Limitacions de l’execució 

 

En general, només es podrà utilitzar aquesta tipologia de conductes amb sòls o aigües que compleixin les 
condicions següents: 
 
 

Característiques Sòls o aigües 

Resistivitat ≥ 3000 omhs·cm 

pH 9 ≥ pH ≥ 6 

Contingut de clorurs ≤ 100 mg/kg 

Contingut de sulfats ≤ 500 mg/kg 

Contingut de sulfurs ≤ 100 mg/kg 

  
 
No obstant, es podrà autoritzar el seu ús quan disposin de l’adequada protecció addicional, d’acord amb els 
procediments que indiqui el Projecte.  
 
No són recomanables quan hagin d’estar sotmeses a corrents d’aigua amb velocitats superiors a tres metres per 
segon (3 m/s) o que transportin sediments. En aquests casos el seu ús exigirà la disposició de revestiments 
resistents a l’abrasió en la secció mullada, tals com formigó o altres materials que garanteixin la durabilitat del 
conducte. 
 
 
412.4. Materials 

  

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
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412.4.1. Xapes d’acer 

 
Les xapes d’acer compliran la UNE-EN 10111 o la UNE-EN 10130, relatives a la xapa laminada en calent o fred. 
El Projecte indicarà en cada cas el tipus i grau de la xapa a utilitzar, recomanant que en general s’utilitzin les 
designades com DD13 ó DC04, respectivament. 
 
Les corrugacions de les xapes i el seu gruix es definiran al Projecte. 
 
 

412.4.2. Protecció anticorrosiva 

 
Les xapes d’acer seran galvanitzades en calent, excepte que el Projecte determini un altre tipus de protecció, i 
abans d’efectuar el galvanitzat hauran d’haver estat conformades. 
 
El galvanitzat serà de primera qualitat, lliure de defectes tals como bombolles, línies i punts sense galvanitzar, 
l’aplicació de la pel·lícula s’executarà conforme a les especificacions de la UNE-EN ISO 1461 en doble exposició i 
s’assajarà segons les UNE 7183 i UNE-EN ISO 10684. 
 
Quan l’agressivitat dels sòls o de les aigües sigui elevada o les condicions específiques de l’obra ho aconsellin, 
s’haurà d’aplicar una capa de protecció addicional sobre la superfície galvanitzada. En aquest cas el Projecte 
especificarà la naturalesa i característiques de la protecció addicional, la normativa que haurà d’acomplir, així com 
la forma d’aplicació sobre la xapa galvanitzada. 
 
Aquesta protecció addicional podrà ser de morter de ciment, de materials bituminosos, polimèrics, epoxídics, 
reforçats o no amb fibres, o qualsevol altre que determini el Projecte, o en el seu defecte la Direcció d’Obra. En 
qualsevol cas aquests revestiments hauran de reunir les següents condicions: 
 

 Impermeabilitat. 

 Bona adherència. 

 Resistència a l’abrasió, xocs i variacions de temperatura. 

 Flexibilitat per adaptar-se a les deformacions del tub. 

 Durabilitat. 
 
 

412.4.3. Elements d’unió 

 
Els elements d’unió de les xapes seran perns i rosques galvanitzats en calent, segons la UNE-EN ISO 10684. 
 
Els perns i les rosques seran d’acer d’alta resistència, al manganès classe 8.8 per als perns i al carboni classe 8 
per a les rosques. Es seguiran les normes UNE-EN ISO 898-1 i UNE-EN 20898-2. 
 
Els caps dels perns i de les rosques tindran la forma adient per ajustar-se a la xapa sense afectar el recobriment 
o, de no ser així, es disposaran volanderes que protegeixin el galvanitzat o altres proteccions anticorrosives, en el 
seu cas. 
 
Si per l’agressivitat dels sòls o aigües fos necessari un revestiment suplementari de les xapes d’acer, es 
protegiran els perns i rosques de la mateixa manera. 
 

 
412.5. Execució 

 

Se seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.  
 

 
412.5.1. Transport 

 
El transport es realitzarà amb la màxima cura de forma que no es produeixin deformacions a les peces que alterin 
la forma prevista, ni s’originin cops o fregaments que facin desaparèixer la capa de protecció. A tal efecte, les 
xapes a transportar s’embalaran amb un màxim de deu (10) unitats per paquet. 
 
 

412.5.2. Posada en obra 

 
El muntatge del conducte s’haurà de realitzar per personal experimentat, que alhora vigilarà el posterior reblert, la 
compactació de les zones properes al conducte, i el seu recolzament en tota la seva amplària i longitud. 
 
Si la instal·lació és en rasa, l’amplària haurà de ser tal que permeti una fàcil compactació de tot el reblert. En cap 
moment les parets de l’excavació podran tenir zones en contra–pendent. 
 
El conducte es col·locarà sobre un llit d’assentament estable i resistent, però no rígid, lliure de pedres o punts 
durs. El tub es tallarà d’acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i es muntarà fixant-lo al 
quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i compactació del reblert lateral. 
 
El llit d’assentament tindrà un gruix mínim de trenta centímetres (30 cm) i estarà realitzat amb material seleccionat 
segons la definició de l’Article  330, "Terraplens" d’aquest Plec. 
 
El llit d’assentament tindrà un ample total de dues vegades el diàmetre del tub, en el cas de que aquest s’hagi de 
col·locar sota un terraplè, i de tres vegades el diàmetre del tub en el cas de que aquest s’hagi de col·locar sota un 
pedraplè, un reblert tot-u o en una rasa. 
 
La secció mínima del reblert, per un plànol normal a l’eix del tub, serà un trapezi amb una base d’ample igual a 
l’esmentada anteriorment per al llit d’assentament, una alçada mínima igual al diàmetre del tub més cinquanta 
(50) centímetres i una inclinació del seus costats de 1,5:1 (H:V). Si el tub està situat en una rasa, les parets 
d’aquesta última limitaran lateralment el reblert. 
 
La zona de reblert en el extradós del tub, i per damunt del mateix, amb les dimensions indicades en el Projecte o 
fixades per la Direcció de l’Obra, s’executarà amb sòl seleccionat, d’acord amb les exigències de l’Article 330, 
"Terraplens" d’aquest Plec. El reblert es compactarà en tongades horitzontals de gruix comprès entre quinze i vint 
centímetres (15 i 20 cm) i amb mitjans lleugers en una amplària entre un  i dos metres (1 i 2 m) en les proximitats 
del conducte, estant permesos gruixos entre vint i trenta centímetres (20 i 30 cm) i amb mitjans més pesats a la 
resta. Sempre es realitzarà el reblert alternativament a un costat i a l’altre del conducte, de forma que el nivell 
sigui el mateix en els dos costats. 
 
La compactació exigida, en la base d’assentament, no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima 
obtinguda a l’assaig Próctor modificat, realitzat segons la UNE 103501 i en el reblert del 98%. 
 
S’acompliran igualment les condicions indicades a l’Article 332, "Reblerts localitzats" d’aquest Plec per al reblert 
de rases per a la instal·lació de canonades. 
 
Un cop col·locat el tub es procedirà, immediatament, a l’execució de les aletes, soleres i emmacat per tal de 
protegir l’obra davant possibles avingudes. 
 
El Projecte fixarà les toleràncies, que en general seran de cinc centímetres (5 cm) per a la desviació respecte a la 
alineació del conducte i de deu mil·límetres (10 mm) per a la desviació respecte al nivell fixat en el mateix. 
 
Es tindrà especial cura que l’alçada del reblert sobre la clau del conducte no superi els límits, màxims ni mínims, 
indicats al Projecte. 
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412.6. Amidament i abonament 

 

Els tubs d’acer corrugat s’amidaran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, prenent com a longitud del tub la 
de la generatriu superior d’aquest. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou les xapes d’acer corrugades i galvanitzades, la part proporcional dels elements 
d’unió, el replanteig i el muntatge. 
 
La resta d’unitats d’obra constitutives del conducte, com ara excavacions, esgotaments, llits d’assentament, 
reblerts, obres de fàbrica, etcètera, es mesuraran conforme s’indica als corresponents articles d’aquest Plec. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació Próctor modificat. 

 UNE-EN 7183. Mètode d’assaig per a determinar la uniformitat dels recobriments galvanitzats, aplicats a 
materials  manufacturats de ferro i acer. 

 UNE-EN 10111. Bandes i xapes laminades en calent en continu d’acer baix en carbono per a conformat 
en fred. Condicions tècniques de subministrament. 

 UNE-EN 10130. Productes plans laminats en fred d’acer baix en carbono per a embotició o conformació 
en fred. Condicions i tècniques de subministrament. 

 UNE-EN 20898-2. Característiques mecàniques dels elements de fixació. Part 2: femelles amb valors de 
càrrega de prova especificats. Rosca de pas gruixut.  

 UNE-EN ISO 898-1. Característiques mecàniques dels elements de fixació d’acer al carboni i acer aliat. 
Part 1: Perns, cargols i bolons amb classes de qualitat especificades. Rosca de pas gruixut i rosca de pas 
fi. 

 UNE-EN ISO 1461. Recobriments de galvanització en calent sobre peces de ferro i acer. Especificacions i 
mètodes d’assaig.  

 UNE-EN ISO 10684. Elements de fixació. Recobriments per galvanització en calent. 
 
 
 
 

Article 4201. Tubs per a obres de drenatge 
 
 
 
4201.1. Definició 

 
Aquest Article comprèn la instal·lació de tubs prefabricats de formigó en massa o armat; de tubs de policlorur de 
vinil no plastificat (PVC), de tubs de polipropilè (PP)  i de tubs de polietilè (PE), que s’empraran per a la conducció 
d’aigües a làmina lliure per gravetat en obres de drenatge transversal i longitudinal.  
 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen les següents operacions: 
 

 L’excavació de la rasa, si s’escau. 

 El llit d’assentament sobre el qual es col·loca el tub.  

 El subministrament, anivellament i col·locació del tub. 

 La connexió amb pericons  o pous. 

 La subjecció del tub per evitar moviments durant el rebliment al voltant del mateix. 

 El reblert  fins a la cota definida al Projecte. 

 Execució de les juntes. 
 
El Projecte definirà les característiques dels tubs, del llit d’assentament, de la protecció del tub amb formigó, si 
s’escau, les característiques de les juntes i el procés d’execució. 
 
 

4201.2. Materials 

 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Els tubs seran de formigó en massa, formigó armat, policlorur de vinil no plastificat (PVC), polipropilè (PP) o 
polietilè (PE), i compliran lo establert a l’Article  2603 “Tubs”, d’aquest Plec. 
 
El formigó al voltant dels tubs, si s’escau, tindrà la resistència característica indicada al Projecte, que com a mínim 
serà de vint megapascals (20 MPa) a vint-i-vuit dies (28d). El formigó haurà de complir amb la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
4201.3. Execució de les obres 

 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

4201.3.1. Transport i emmagatzematge 

 
Els tubs es transportaran a obra d’acord amb les indicacions del fabricant i s’emmagatzemaran d’igual forma. En 
tot cas es garantirà que cap dels tubs pugui sofrir deformacions o sol·licitacions no previstes. Tots els tubs que 
presentin deformacions generals o defectes a les seccions de connexió seran rebutjats. 
 

 

4201.3.2. Posada en obra 

 
En cas de que els tubs sobresurtin, parcial o totalment, de la cota del terreny existent, per a la part que sobresurti 
i que, per tant requereixi un reblert posterior a banda i banda dels mateixos fins a la seva total cobertura, el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars desenvoluparà el procediment de posada en obra. 
 
En el cas de que s’hagi d’executar una rasa per cobrir parcial o totalment el tub, si el Projecte contempla un dau 
de formigó per a la protecció del tub, l’amplada de la rasa serà igual a la del dau. En el cas de que es contempli 
un reblert de la rasa amb material granular, aquesta haurà de tenir un sobre–ample mínim de trenta centímetres 
(30 cm) a banda i banda de les generatrius més exteriors del tub, per tal de permetre el correcte reblert i la 
compactació del material. 
 
En cas que el llit d’assentament del tub sigui de formigó, el Projecte indicarà la seva resistència i el seu gruix, que 
com a mínim, seran  de vint megapascals (20 MPa) a vint-i-vuit dies i quinze centímetres (15 cm), respectivament.  
 
Un cop preparat el llit d’assentament, es procedirà a la col·locació dels tubs en sentit ascendent, tenint cura de la 
seva perfecta alineació i pendent. Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 153 de 445 
 

Es realitzarà la col·locació dels tubs mitjançant grua o a mà, en funció del seu pes, i mai per rodament o 
llançament. En tot cas, s’evitaran danys en els tubs per cops o mala subjecció. Es preveurà i es controlarà la 
immobilitat dels tubs durant l’operació del reblert  de la rasa.  
 
Es tindrà especial precaució en verificar que el gir entre dos tubs consecutius està dintre de les toleràncies 
fixades pel Projecte a fi i efecte de garantir el correcte funcionament de les juntes. 
 
Pel cas de canonades amb dau de formigó caldrà assegurar, mitjançant vibrat, el rebliment complet de l’espai 
comprés entre la canonada, la base de recolzament i el talús de la rasa o l’encofrat en cas d’omplir per damunt 
del terreny existent. Caldrà formigonar contra les parets de la rasa i s’assegurarà que aquestes es trobin 
sanejades, de forma que el vessament de formigó contra aquestes no provoqui caigudes parcials del talussos, 
originant la discontinuïtat del massís.  
 
En cas que els talussos haguessin resultat amb menys pendent que els projectats, amb sobre–excavacions i 
sanejaments, caldrà formigonar-los d’igual forma, és a dir, contra el terreny. S’assegurarà en tot cas que la secció 
formigonada és com a mínim la prevista en el Projecte. 
 
En el cas de reblerts amb terres, una vegada realitzades les rases i, si procedeix, les proves de la canonada 
instal·lada, per a la qual cosa s'haurà fet un reblert parcial de la rasa deixant visibles les juntes, es procedirà al 
rebliment definitiu d'aquesta, amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra. 
  
El reblert de la rasa es subdividirà en dues zones: la zona baixa, fins a una alçària de trenta centímetres (30 cm) 
per sobre de la generatriu superior del tub o de la rasant del terreny, i la zona alta que correspon a la resta del 
reblert de la rasa.  
 
A la zona baixa el reblert serà de material no plàstic, preferentment granular, i sense matèria orgànica. La 
grandària màxima admissible de les partícules serà de cinc centímetres (5 cm), i es disposaran en capes de 
quinze a vint centímetres (15 a 20 cm) de gruix, compactades mecànicament fins a aconseguir un grau de 
compactació no menor del noranta-cinc per cent (95%) del Próctor modificat segons UNE 103501.  
 
A la zona alta de la rasa el reblert es realitzarà amb un material que no produeixi danys a la canonada. La 
grandària màxima admissible de les partícules serà de deu centímetres (10 cm) i es col·locarà en capes 
paral·leles a la coronació del reblert, fins a aconseguir un grau de compactació no menor del cent per cent (100%) 
del Próctor modificat, segons UNE 103501.  
 
En el cas de rases excavades en terraplens o en reblerts tot-u la densitat obtinguda després de compactar el 
reblert de la rasa haurà de ser igual o major que la dels materials contigus. En el cas de rases sobre terrenys 
naturals o sobre pedraplens, aquest objectiu s’haurà d'aconseguir en la mesura del possible. En cas contrari, es 
seguirà allò indicat al Projecte o, per defecte, per la Direcció d’Obra, però en cap cas, per sota dels valors mínims 
de densitat indicats en els articles de reblerts d'aquest Plec. 
 
Es prestarà especial atenció durant la compactació dels reblerts, de manera que no es produeixin ni moviments ni 
danys a la canonada, per la qual cosa es reduirà, si fos necessari, el gruix de les capes i la potència de la 
maquinària de compactació. 
 
Quan existeixin dificultats en l'obtenció dels materials indicats o dels nivells de compactació exigits per a la 
realització dels reblerts, el Contractista podrà proposar a la Direcció d’Obra, una solució alternativa sense 
sobrecost addicional. 
 
S’acompliran igualment les condicions indicades a l’Article 321, “Excavació en rases i pous” i a l’Article 332, 
“Reblerts localitzats” d’aquest Plec. 
 

 

4201.3.3. Juntes  

 
Les juntes s’hauran d’executar d’acord amb les indicacions del Projecte.  
 

Per a qualsevol tipus de junta es verificaran les seves característiques, les toleràncies del dispositiu d’unió, i les 
limitacions a respectar en la seva col·locació, d’acord amb l’especificat al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars.   
 
Les juntes d’estanquitat seran subministrades pel fabricant de tubs, integrades en l’element o separades.  
 
L’execució de les juntes haurà de garantir l’estanquitat de la canalització completa en les condicions de treball 
previstes al Projecte. 
 
 
4201.4. Especificacions de la unitat acabada 

 
Les característiques dels tubs seran les especificades en el Projecte. 
 
L’alineació de la generatriu inferior i interior del tub en planta i alçat s’ajustarà als Plànols. No s’admetran 
diferències en planta i alçat superiors als cinc centímetres (5 cm), ni trams en contrapendent. 
 
Els angles entre les generatrius inferiors i interiors de dos tubs consecutius, en planta i alçat, compliran 
l’especificat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.   
 
S’acompliran els criteris de estanquitat i pressió de treball del conjunt definits pel Projecte, segons la UNE,-EN 
1916 i en el cas d’haver-hi juntes elastomèriques, segons la UNE-EN 681-1. 
 
El reblert, de formigó o de terres, s’executarà d’acord amb les especificacions del Projecte. 
 
No es produiran en cap tram retencions d’aigua o entollades. 
  
 
4201.5. Limitacions de l’execució 

 
L’execució de canalitzacions que incloguin llits o reblerts de formigó complirà, en allò referent a les condicions 
ambientals (en particular pluja, neu o gelada), les limitacions recollides a l’Article 610, “Formigons”, d’aquest Plec. 
 
Per altra banda, els treballs es suspendran quan, per raons ambientals i a criteri de la Direcció d’Obra, no es 
pugui garantir el correcte estat de l’excavació on s’executarà el muntatge de les canonades. 
 
 
4201.6. Control de qualitat 

 

 
4201.6.1. Control de recepció dels materials  

 
Si amb el material utilitzat s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries d’aquest Article o estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, segons 
allò indicat a l’apartat 4201.9, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del 
material no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
En relació amb la recepció dels tubs  es complirà l’indicat  a l’apartat 2603.1.2.6 d’aquest Plec. 
 
 

4201.6.2. Control d’execució  

  

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el control a realitzar en el formigó de protecció dels tubs o 
en el material de reblert, en funció de la tipologia que el Projecte hagi definit.  
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Un cop conformat el llit d’assentament dels tubs es procedirà a la seva comprovació geomètrica prèvia a la 
col·locació dels mateixos. 
 
Es verificarà que no existeixen trams en contrapendent ni punts baixos sense desguassar. També es verificarà 
que les juntes s’executen amb els materials i de la forma establerta al Projecte. 

 

 
4201.6.3. Control de recepció de la unitat acabada 

 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, el corresponent a una obra de drenatge o a un tram 
de tub comprés entre dos pous consecutius. 
 
Un cop col·locats els tubs, per a cada lot es comprovarà en tres (3) punts aleatoris que les alineacions de la 
generatriu inferior i interior del tub, en planta i alçat, compleixen les especificacions de la unitat acabada 
establertes a l’apartat 4201.4 d’aquest Plec, així com es mesurarà la pendent en aquests punts. 
 
Es comprovarà en tres (3) seccions aleatòries corresponents a les juntes, que els angles entre les generatrius 
inferiors i interiors dels dos tubs consecutius de la junta, en planta i alçat, compleixen les especificacions de la 
unitat acabada establertes a l’apartat 4201.4 d’aquest Plec. 
 
Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua. Per a cada lot es buidarà un bidó d’aigua de 50 litres 
o més, i s’observarà que no existeixen punts d’estancament. 
 
En cas que el Projecte consideri necessari la realització d’una prova d’estanquitat,  aquesta es realitzarà segons 
la UNE-EN 1916. 
 
 
4201.7. Criteris d’acceptació i rebuig 

 
Les diferències en planta i alçat entre les alineacions de la generatriu inferior i interior del tub obtinguda i la teòrica 
establerta en els Plànols no excediran de les toleràncies especificades a l’apartat 4201.4 d’aquest Plec, la 
pendent mesurada en cada punt no donarà contrapendent i no existiran zones que retinguin aigua. 
 
La diferència en planta i alçat entre els angles de les generatrius inferiors i interiors dels dos tubs consecutius 
obtinguts i el teòric establert, compliran les especificacions de la unitat acabada de l’apartat 4201.4 d’aquest Plec. 
 
En la realització de la prova d’estanquitat es compliran les especificacions de la unitat acabada establertes a 
l’apartat 4201.4 d’aquest Plec. 
  
Les obres de drenatge que no compleixin aquestes condicions seran aixecades i executades novament pel 
Contractista, al seu càrrec. 
 
 

4201.8. Amidament i abonament 

 
Els tubs per a obres de drenatge s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny.  
 
Aquesta unitat d’obra inclou l’excavació i eventual reblert de la rasa, el subministrament del tub, la seva 
col·locació, les juntes i el llit i revestiment de formigó que s’indiqui al Projecte, amb els encofrats necessaris, si 
s’escau.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article.  
 
 
4201.9. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE-EN 681-1. Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades 
utilitzades en canalitzacions d’aigua i drenatge. 

 UNE-EN 1916. Tubs  i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra 
d’acer. 
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CAPÍTOL 3. DRENS SUBTERRANIS 
 
 
 
 

Article 420. Rases drenants  
 
 
 
420.1. Definició 

 
Consisteixen en rases reblertes de material drenant, adequadament compactat, als fons de les quals generalment 
es disposen tubs drenants (perforats, de material porós o amb juntes obertes), i que, normalment després d'un 
reblert localitzat de terres, s'aïllen de les aigües superficials per una capa impermeable que segella la seva part 
superior.  
 
De vegades s'ometen els tubs de drenatge; en aquest cas, la part inferior de la rasa queda completament reblerta 
de material drenant, constituint un dren cec o dren francès. En aquests drens el material que ocupa el centre de la 
rasa és pedra gruixuda.  
 
Quan existeixi perill de migració del sòl que envolta la rasa cap a l'interior d’aquesta, s'haurà de disposar d'un 
filtre, normalment geotèxtil, protegint el material drenant.  
 
La seva execució inclou normalment les operacions següents: 
 

 Excavació. 

 Execució del llit d’assentament de la canonada i, si s’escau, disposició del filtre geotèxtil. 

 Col·locació de la canonada. 

 Col·locació i compactació del material drenant. 

 Reblert de terres de la part superior de la rasa, si s’escau. 

 Impermeabilització de la part superior de la rasa, si s’escau. 
 
 

420.2. Materials 

 
En aquest apartat es detallen les condicions a complir pels tubs i el material drenant que constitueixen aquesta 
unitat. Amb relació a la resta de materials auxiliars, tals com filtre geotèxtil, reblert de terres de la part superior de 
la rasa i impermeabilització d'aquesta, se seguirà allò disposat en els Articles corresponents d’aquest Plec, i 
l’indicat al Projecte. 
 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 

 
 

420.2.1. Tubs 

 

420.2.1.1. Condicions generals 

 
Els tubs a emprar en rases drenants podran ser de polietilè (PE) o de policlorur de vinil no plastificat (PVC-U). Els 
tubs dels materials esmentats compliran l’Article 2603 d’aquest Plec. El Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars definirà en cada cas, el tipus de material i les seves característiques (geometria, perforacions, rigidesa 
anular, etc).  
 
Tindran una capacitat de desguàs igual o superior a la seva capacitat de filtració, en funció del cabal i el pendent 
o velocitat. 

 

 

420.2.1.2. Juntes 

 
Les juntes s’hauran d’executar d’acord amb les indicacions del Projecte. En tot cas han de garantir la funcionalitat 
del tub dren, tant en la captació com en el transport d’aigües. 
 

En el cas habitual d’unió mecànica mitjançant maneguet, es netejaran els extrems del tub abans de la introducció 
d’aquell, per tal d’evitar l’entrada de fins. 
 
 

420.2.2. Material drenant 

 
Se seguirà allò que disposa l'Article 421, “Reblerts localitzats de material drenant”, d’aquest Plec.  
 
El material drenant haurà de complir, en la zona de contacte amb el terreny o amb el material de reblert de la part 
superior de la rasa, les condicions de filtre per evitar la seva contaminació. Si no fos possible o adient complir 
aquesta condició s'haurà d'embolicar el material drenant amb un filtre geotèxtil.  
 
 

420.2.3. Geotèxtil 

 
En el cas que es prevegi la utilització d’un geotèxtil, el Projecte definirà les seves característiques d’acord amb 
l’Article 422  “Geotèxtils com a elements de separació i de filtre“, d’aquest Plec. 
 
 
420.3. Execució de les obres 

 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
 

420.3.1. Excavació 

 
Les excavacions necessàries per a l'execució d'aquesta unitat es realitzaran d'acord amb l’Article 321, “Excavació 
en rases i pous” d’aquest Plec.  
 
No es dipositarà el material procedent de l’excavació a la zona d'afecció de cursos d’aigua. Així mateix, no 
s’abassegarà el material excavat a menys de seixanta centímetres (60 cm) de la vora de l'excavació. 
 
 

420.3.2. Execució del llit d’assentament de la canonada 
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Un cop oberta la rasa de drenatge, si s'observés que el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs 
haurà de ser també impermeable.  
 
En tot cas, el llit d’assentament es compactarà, si fos necessari, fins a aconseguir una base de suport ferm en tota 
la longitud de la rasa i tindrà el pendent adient, mai no inferior al zero coma cinc per cent (0,5%), excepte 
indicació en contra del Projecte. 
 

En cas de preveure una solera de formigó aquesta tindrà un gruix mínim de deu centímetres (10 cm) i una 
resistència característica mínima de quinze megapascals (15 MPa) a vint-i-vuit dies (28d). 
 
 

420.3.3. Col·locació del geotèxtil  

 
La col·locació del geotèxtil, si s’escau, s’executarà d’acord amb el definit al Projecte, tenint el compte l’especificat 
a l’Article 422 “ Geotèxtils com a elements de separació i de filtre”, d’aquest Plec. 

 

 

420.3.4. Col·locació de la canonada 

 
La col·locació de la canonada no es podrà iniciar sense l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra. Obtinguda 
aquesta, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i alineacions indicades al Projecte o, en el 
seu defecte, per la Direcció d’Obra.  
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb el Projecte, i les instruccions de la 
Direcció d’Obra. 
 
 

420.3.5. Col·locació del material drenant 

 
Si la canonada s'ha col·locat sobre un llit d’assentament impermeable, la rasa es reomplirà, a un i altre costat dels 
tubs, amb el material impermeable que es va obtenir en la seva excavació fins a arribar a cinc centímetres (5 cm) 
per sota del nivell més baix de les perforacions, en el cas que s'emprin tubs perforats, o fins a l’alçada que marqui 
el Projecte si s'usen tubs amb juntes obertes. Si s'empressin tubs porosos, el material impermeable es limitarà 
estrictament al llit d’assentament.  
 
A partir de les alçades indicades, es prosseguirà el reblert amb material drenant fins a la cota fixada en el Projecte 
o, en el seu defecte, la que indiqui la Direcció d’Obra.  
 
En cas que el llit d’assentament sigui permeable, un cop col·locada la canonada, la rasa es reomplirà amb 
material drenant. En cas d’una canonada de juntes obertes aquestes juntes s’hauran de tancar a la zona de 
contacte amb el seu llit d’assentament.  
 
Les operacions de reblert de la rasa s'executaran d'acord amb les indicacions de l'Article 421, “Reblerts localitzats 
de material drenant“, d'aquest Plec.  
 
Es tindrà cura especialment de no perjudicar els tubs ni alterar la seva posició.  
 
En els casos en què la capa inferior del ferm sigui de menor permeabilitat que els filtres, es posposarà l’execució 
de les rases fins després de refinada l’esmentada capa inferior del ferm.  
 

 

420.4. Amidament i abonament 

 
Les rases drenants s’amidaran per metres lineals (m) del tipus corresponent, realment executats, mesurats sobre 
el terreny.  
 

Aquesta unitat inclou l'execució de la rasa, la seva ubicació, preparació de la superfície d’assentament, 
apuntalament i esgotament si s’escau, execució del llit d’assentament, subministrament i col·locació de la 
canonada, reblert de material drenant, compactació del material drenant, reblert de terres en la part superior de la 
rasa, impermeabilització de la rasa, làmina geotèxtil si n’hi hagués inclosos els encavalcaments, execució de les 
juntes i tota la resta d’operacions i mitjans necessaris per a la completa i correcta execució de la unitat. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article.  
 
 

420.5. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
 
 

Article 421. Reblerts localitzats de material drenant  
 
 
 
421.1. Definició 

 
Consisteixen en l'extensió i compactació de materials drenants en rases, extradossos d’obres de fàbrica, o 
qualsevol altra zona, les dimensions de la qual no permetin la utilització dels equips de maquinària pesada. 
 
 
421.2. Materials 

 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

421.2.1. Condicions generals 

 
Els materials drenants a emprar en reblerts localitzats seran àrids naturals, o bé àrids procedents de 
l’emmatxucament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, o àrids artificials. En tot cas estaran exempts 
d'argila, margues i altres materials estranys.  
 
El Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el material a utilitzar i abans de la seva utilització haurà de comptar 
amb l'aprovació explícita d'aquesta. 
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421.2.2. Composició granulomètrica 

 
La grandària màxima no serà, en cap cas, superior a setanta-sis mil·límetres (76 mm), i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,080 UNE no sobrepassarà el cinc per cent (5%). 
 
Sent Fx la grandària superior al del x%, en pes, del material filtrant, i dx la grandària superior al del x%, en pes, del 
terreny a drenar, s’hauran de complir les següents condicions de filtre: 
 

a) F15/d85 < 5 
b) F15/d15 > 5  
c) F50/d50 < 25 
 

Així mateix el coeficient d'uniformitat del filtre serà inferior a vint (F60 /F10 < 20).  
 
A més, d'acord amb el sistema previst per a l'evacuació de l'aigua, el material drenant situat al costat dels tubs o 
escorrentius haurà de complir les condicions següents: 
 

 Si s'utilitzen tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici > 1 

 Si s'utilitzen tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta > 1,2 

 Si s'utilitzen tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub > 0,2 

 Si es drena per escorrentius: F85/Diàmetre del escorrentiu > 1 
 
Quan no sigui possible trobar un material que compleixi amb els límits esmentats, es podrà recórrer a filtres 
granulars compostos per diverses capes, una de les quals, la del material més gruixut, es col·locarà al costat del 
sistema d'evacuació i complirà les condicions de filtre respecte a la següent, considerada com a terreny; aquesta 
les complirà respecte de la següent, i així successivament, fins a arribar al reblert o terreny natural. Es podrà, així 
mateix, recórrer a la utilització de filtres geotèxtils, segons allò que s'ha exposat en l'Article 422, “Geotèxtils com a 
element de separació i filtre“ d'aquest Plec.  
 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i còdols, als efectes de compliment de les 
condicions anteriors, s'atendrà, únicament, a la corba granulomètrica de la fracció d’aquest inferior a vint-i-cinc 
mil·límetres (25 mm).  
 
Si el terreny natural està constituït per sòls no cohesius amb sorra fina i llim, el material drenant haurà de complir, 
a més de les condicions de filtre generals, la següent: 
 
F15 < 1 mm 
 
Si el terreny natural és un sòl cohesiu, compacte i homogeni, sense vetes de sorra fina o de llim, les condicions 
de filtre a) i b) seran substituïdes per la següent: 
 
0,1 mm < F15 < 0,4 mm 
 

En els drens cecs el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
 

 Grandària màxima de l'àrid comprès entre vint mil·límetres (20 mm) i vuitanta mil·límetres (80 mm). 

 Coeficient d'uniformitat menor de quatre (F60/F10 < 4). 
 

 

421.2.3. Plasticitat 

 
El material drenant serà no plàstic, i el seu equivalent de sorra determinat segons la UNE-EN 933-8 serà superior 
a trenta (EA > 30).  
 
 

421.2.4. Qualitat 

 

El coeficient de desgast dels materials d’origen petri, mesurat per l'assaig de Los Ángeles, segons la UNE-EN 
1097-2, serà inferior a quaranta (40). Els materials procedents d'escòries hauran de ser aptes per a la seva 
utilització en obres de formigó. Els materials d'una altra naturalesa hauran de posseir una estabilitat química i 
mecànica suficient, d'acord amb els criteris establerts al Projecte i en aquest Plec. 
 
 

421.3. Execució de les Obres 

 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
 

421.3.1. Abassegaments 

 
Els abassegaments de cada tipus de material es formaran i manegaran de manera que s'eviti la segregació i 
contaminació d’aquest. En especial, es tindran presents les precaucions següents: evitar una exposició 
perllongada del material a la intempèrie, formar els abassegaments sobre una superfície que no contamini el 
material i evitar la barreja de diferents tipus de materials.  
 
S'eliminaran dels abassegaments totes les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de suport, o per inclusió de materials estranys. Durant el transport i posterior manipulació fins a la seva 
posada en obra definitiva, s'evitarà tota segregació per grandàries i la contaminació per materials estranys. 
 
 

421.3.2. Preparació de la superfície d’assentament 

 
Quan el reblert hagi d’assentar-se sobre un terreny en què existeixin corrents d'aigua superficial o subàlvia, es 
desviaran les primeres i  es captaran i conduiran les últimes, fora de l'àrea on es vagi a construir el reblert, abans 
de començar la seva execució. Aquestes obres, que tindran el caràcter d'accessòries, s'executaran  d’acord a allò 
que s'indiqui al Projecte o, en el seu defecte, per la Direcció d’Obra. 
 
 

421.3.3. Execució de les capes. Extensió i compactació 

 
Els materials del reblert s'estendran en capes successives, de gruix uniforme i sensiblement horitzontal. El gruix 
d'aquestes capes serà prou reduït perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de 
compactació exigit. En general i excepte indicació en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra s’utilitzaran 
capes de vint centímetres (20 cm). Quan una capa hagi d'estar constituïda per materials de diferent 
granulometria, s'adoptaran les mesures necessàries per crear entre ells una superfície contínua de separació.  
 
El reblert d'extradós d'obres de fàbrica es realitzarà de manera que no es posi en perill la integritat i estabilitat de 
les mateixes, segons proposta, per escrit i raonada, del Contractista i acceptada per la Direcció d’Obra.  
 
Abans de procedir a estendre cada tipus de material es comprovarà que és homogeni i que la seva humitat és 
l'adequada per evitar la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. 
Si la humitat no és adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la, sense alterar l'homogeneïtat 
del material.  
 
El grau de compactació a aconseguir en cada capa dependrà de la ubicació de la mateixa. En general i excepte 
especificació en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra es compactaran les capes fins a aconseguir un índex 
de densitat superior al vuitanta per cent (80%), i en cap cas l’esmentat grau de compactació serà inferior al major 
què posseeixin els terrenys o materials adjacents situats al seu mateix nivell.  
 
Quan es tracti de reblerts localitzats al voltant de canonades i fins una alçada de trenta centímetres (30 cm) per 
sota de la generatriu superior de la canonada, excepte indicació en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, la 
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grandària màxima de les partícules no serà superior a dos centímetres (2 cm), les capes seran de deu 
centímetres (10 cm) i es compactaran fins a un índex de densitat no inferior al setanta-cinc per cent (75%). Es 
prestarà especial atenció durant la compactació per no produir moviments ni danys en la canonada; a tal efecte 
es reduirà, si fos necessari, el gruix de capa i la potència de la maquinària de compactació.  
 
En tot cas els mitjans de compactació seran els adequats per no produir fins addicionals per trituració del material, 
i en tot cas hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció d’Obra. 
 
 

421.3.4. Protecció del reblert 

 
Els treballs es realitzaran de manera que s'eviti en tot moment la contaminació del reblert per materials estranys, 
o per la circulació, a través d'aquest, d'aigua de pluja carregada de partícules fines. A tal efecte, els reblerts 
s'executaran en el menor termini possible i, un cop acabats, es cobriran, de forma provisional o definitiva, per 
evitar la seva contaminació.  
 
També s'adoptaran les precaucions necessàries per evitar l'erosió o pertorbació dels reblerts en execució, a 
causa de les pluges, així com les entollades superficials d'aigua.  
 
Si, malgrat les precaucions adoptades, es produís la contaminació o pertorbació d'alguna zona del reblert, es 
procedirà a eliminar el material afectat i a substituir-lo per material en bones condicions. 
 
La part superior de la rasa, quan no porti immediatament a sobre cuneta de formigó ni capa drenant del ferm, es 
reomplirà amb material impermeable, per impedir el rebliment per arrossegaments superficials i la penetració 
d’altres aigües diferents d'aquelles al drenatge de la qual està destinada la rasa. 
 

 

421.4. Limitacions de l’execució 

 
Els reblerts localitzats de material drenant s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 
zero graus Celsius (0 °C), havent de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota de 
l’esmentat límit.  
 
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l'acció de tota mena de trànsit, fins que s’hagi completat la seva 
compactació. Si això no fos possible, hauran de ser corregides mitjançant l’eliminació o substitució del gruix 
afectat pel pas del trànsit. 
 
 

421.5. Amidament i abonament 

 
Les diferents zones de reblerts localitzats de material drenant, no inclosos en una altra unitat d’obra com per 
exemple “Rases drenants”, s’amidaran per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre els Plànols de 
perfils transversals, no sent d’abonament els excessos per sobre–excavació, delimitació de zona, amidaments 
inclosos en altres unitats d'obra, etc.  
 
El preu inclou el subministrament de materials drenants, la seva extensió, humectació o dessecació i 
compactació, així com els esgotaments i drenatges superficials necessaris. 
 
No seran d'abonament l'eliminació i substitució de les zones de reblert afectades per contaminació o pertorbació.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article.  
 
 
 
 
 

Normes de referència 
 

 UNE-EN 933-8. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels fins. 
Assaig de l'equivalent de sorra. 

 UNE-EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes 
per a la determinació de la resistència a la fragmentació. 

 
 
 
 
 

Article 422. Geotèxtils com a elements de separació i de filtre 
 
 
 
422.1. Definició i camp d’aplicació 

 
Són objecte d'aquest Article les aplicacions de geotèxtils, materials definits a l'Article 290, “Geotèxtils” d'aquest 
Plec, utilitzats en obres de carretera amb les funcions següents: 
 
a) Funció separadora entre capes de diferent granulometria. 
 
b) Funció de filtre en sistemes de drenatge. 
 
 
422.2. Materials 

 
Es seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
El Projecte, o en el seu defecte, la Direcció d’Obra, fixarà les especificacions addicionals a les indicades en 
aquest Article que han de complir els geotèxtils que s'utilitzin en cada unitat d'obra.  
 
Els geotèxtils estaran sotmesos, en tot cas, a les prescripcions indicades en l'Article 290, “Geotèxtils” d'aquest 
Plec, a més de les indicades en aquest Article.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

422.2.1. Criteris mecànics 

 
Es defineix el paràmetre “e”, indicatiu de l’energia de deformació assimilada pel geotèxtil fins al seu trencament, 
com: 
 

e (KN/m) = RT (KN/m) · εr 
 

on: 
 

 RT = Resistència a tracció (KN/m). 

 εr = Deformació unitària en trencament (tant per u), mesurada conforme a  la UNE-EN ISO 10319. 
 
 
S'estableixen uns grups de requisits resistents mínims a exigir al geotèxtil segons s'indica a la següent Taula: 
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Funció del 
geotèxtil 

e (kN/m) (valor mínim) RT (kN/m) (valor mínim) 
Rpd (mm) (valor 

màxim) 
Grup 

Separació 

6,4 16 20 0 

4,8 12 25 1 

3,2 8 30 2 

2,4 6 35 3 

Filtre 

2,7 9 30 0 

2,1 7 35 1 

1,5 5 40 2 

1,2 4 45 3 

 
on: 

 RT = Resistència a tracció (kN/m) (UNE-EN ISO 10319) mesurada en la direcció principal (de fabricació o 
perpendicular a aquesta) en què la resistència sigui mínima. 

 Rpd = Resistència a perforació dinàmica (mm) (UNE-EN ISO 13433). 

 e = RT · εr  anteriorment definit. 
 
En funció del tipus de trànsit de la carretera i del tipus de suport del geotèxtil es determina el grup de requisits 
resistents mínims a exigir al geotèxtil, de la forma següent: 
 

 Es podrà utilitzar el grup de requisits 3 quan es compleixin simultàniament les següents condicions: 
 

o El trànsit de la via és de categoria T3 o inferior segons la Norma 6.1-IC sobre seccions de ferm. 
o La superfície de suport del geotèxtil té una inclinació inferior al cinc per cent (5%) o superior a 

vuitanta-cinc graus sexagesimals (85°) (geotèxtil com a filtre en rases). 
o El terreny sobre el qual es recolza el geotèxtil té un mòdul en el segon cicle de l'assaig de placa 

de càrrega segons NLT-357 superior a cinquanta megapascals (Ev2 > 50 MPa), en condicions 
d’humitat i densitat representatives del seu estat final a l'obra. 

 

 Es podrà utilitzar el grup de requisits 2 quan, no sent d’aplicació el grup de requisits 3, es compleixin 
simultàniament les següents condicions: 

 
o El trànsit de la via és de categoria T2 ó inferior. 
o La superfície de suport del geotèxtil té una inclinació inferior al deu per cent (10%) o superior a 

setanta-cinc graus sexagesimals (75°). 
o El terreny sobre el qual es recolza el geotèxtil té un mòdul en el segon cicle de l'assaig de placa 

de càrrega segons NLT-357 superior a trenta megapascals  (Ev2 > 30 MPa), en condicions 
d'humitat i densitat representatives del seu estat final a l'obra. 

 

 Es podrà utilitzar el grup de requisits 1 quan no sent d’aplicació el grup de requisits 2 es compleixin 
simultàniament les següents condicions: 

 
o El trànsit de la via és de categoria T1 ó inferior. 
o El terreny sobre el qual es recolza el geotèxtil té un mòdul en el segon cicle de l'assaig de placa 

de càrrega segons NLT-357 superior a quinze megapascals (Ev2 > 15 MPa), en condicions 
d'humitat i densitat representatives del seu estat final a l'obra. 

 

 Es podrà utilitzar, excepte prescripció en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, el grup de requisits 0 
quan no siguin d’aplicació cap dels grups anteriors. 

 
En tot cas s'exigirà a més que: 
 

 La resistència al trencament en la direcció en que aquesta sigui màxima no sigui més d'una vegada i mitja 
(1,5) la resistència al trencament en la direcció perpendicular a la mateixa. 

 La tensió per la qual es produeix una deformació del vint per cent (20%) de l'allargament en trencament 
sigui inferior al vuitanta per cent (80%) de la tensió de trencament. Aquest aspecte ha de complir-se tant 
en la direcció de la resistència a tracció màxima com en la direcció perpendicular a la mateixa. 

 
En tot l'anterior els valors indicats seran els exigits en obra en els termes indicats a l'Article 290, “Geotèxtils” 
d'aquest Plec. En particular, quan es prengui com a referència el catàleg del fabricant, els valors anteriors hauran 
de ser millorats pels valors de catàleg corregits de la seva tolerància i podran ser comprovats mitjançant els 
procediments indicats a l'esmentat Article.  
 
En tot cas el Projecte o la Direcció d’Obra podran especificar valors més exigents que els fins aquí establerts si 
s’entén que l'obra, els materials o els mètodes d'execució així ho aconsellen. Es podrà fins i tot exigir valors 
relatius a altres paràmetres tals com resistència al punxonament estàtic (CBR), segons UNE-EN ISO 12236 o 
altres que es consideri d'interès.  
 
Per a la determinació dels esmentats requisits els aspectes més importants a tenir en compte seran: 
 

 Material sobre el qual es recolza el geotèxtil, definit per: 
 

o Capacitat de suport (Ev2 en placa de càrrega, CBR, etc.). 
o Heterogeneïtat del material (granulometria, angulositat, etc.). 
o Gruix de les capes superiors. 

 

 Característiques del material que es disposa sobre el geotèxtil: 
 

o Granulometria i pes unitari. 
o Angulositat. 
o Possibilitat de tallar o punxonar el geotèxtil. 
o Horitzontalitat o inclinació de la superfície de suport. 

 

 Càrregues que actuaran sobre el geotèxtil: 
 

o En la fase de construcció: 
 Abocament. 
 Estesa. 
 Trànsit d'obra (tipus de trànsit i maquinària). 

 
o En la fase d'explotació: 

 Proximitat a la superfície del ferm. 
 Pressions actuants sobre el geotèxtil. 
 Tipus i intensitat del control i vigilància de la col·locació del geotèxtil. 

 

 Risc derivat d'un mal funcionament del geotèxtil sobre l'obra: 
 

o Cost de reparació. 
o Cost per a l'usuari. 

 
 

422.2.2. Criteri de retenció 

 
L'obertura eficaç de porus (O90,W) del geotèxtil (UNE-EN ISO 12956) haurà de complir les següents condicions: 
 

 O90,W > 0,05 mm 

 O90,W < 0,20 mm 

 O90,W < d90 
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si d40 < 0,06 mm; O90,W < 10 · d50 
si d40 ≥ 0,06 mm; O90,W < 5 · (d10 · d60)1/2 
 
sent:  
 
dx = Obertura del tamís pel qual passa el x% en pes del sòl a protegir. 
 
El Projecte o la Direcció d’Obra podran indicar condicions més restrictives si així ho consideren convenient. 
 
 

422.2.3. Criteri hidràulic 

 
La permeabilitat del geotèxtil en direcció perpendicular al seu pla (permitivitat Kg), segons la UNE-EN ISO 11058 
respecte a la permeabilitat del material menys permeable (Ks) serà la indicada a continuació, excepte indicació en 
contra del Projecte o de la Direcció d’Obra: 
 
a) Flux unidireccional laminar: Kg > 10 Ks 
 
b) Flux que canvia ràpidament de sentit (alternatiu o turbulent): Kg > 100 Ks 
 
 

422.2.4. Criteri de durabilitat 

 
En cas d'utilització del geotèxtil en ambients que es puguin considerar agressius, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o, en el seu defecte la Direcció d’Obra, definiran el tipus d'assaig de durabilitat a realitzar 
entre els indicats a l'apartat 290.2.1.3 d'aquest Plec, així com el percentatge de resistència romanent respecte a la 
nominal que el geotèxtil ha de mantenir després de ser sotmès a l'assaig de durabilitat corresponent.  
 
Quant a la pèrdua de característiques per la seva exposició a la intempèrie se seguirà allò que s’indica a l'apartat 
290.4 d'aquest Plec. 
 
 

422.3. Execució de les obres 

 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
 

422.3.1. Col·locació com a capa separadora 

 
El geotèxtil s'estendrà sobre la capa inferior, emprant els mitjans auxiliars que autoritzi la Direcció d’Obra. 
 
La continuïtat entre les làmines del geotèxtil s'aconseguirà mitjançant les unions adequades, que podran realitzar-
se mitjançant solapaments no menors de cinquanta centímetres (50 cm) o juntes cosides, soldades o grapades. 
El tipus d'unió serà aquell indicat en el Projecte o, en el seu defecte, per la Direcció d’Obra. 
 
L'estesa de la capa superior es realitzarà de tal forma que els equips d'extensió i compactació no circulin en cap 
moment sobre la superfície del geotèxtil. Excepte especificació en contra del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o de la Direcció d’Obra, el gruix de la primera capa o tongada que es col·loqui sobre el geotèxtil serà 
de com a mínim quaranta centímetres (40 cm), i la grandària màxima de l'àrid a emprar en aquesta capa no serà 
superior a dos-cents mil·límetres (200 mm).  
 
El sentit de desplaçament de la maquinària d'extensió de la capa superior es realitzarà de tal forma que no afecti 
el solapament de les capes de geotèxtil. 
 
 

422.3.2. Col·locació com a filtre en sistema de drenatge 

 
La col·locació del geotèxtil es realitzarà emprant els mitjans auxiliars que autoritzi la Direcció d’Obra, sent 
preferible la utilització de mitjans mecànics a les tècniques manuals.  
 
La continuïtat entre les làmines del geotèxtil s'aconseguirà mitjançant les unions adequades, que podran realitzar-
se mitjançant solapaments no menors de cinquanta centímetres (50 cm) o juntes cosides, soldades o grapades.  
 
El tipus d'unió serà aquell indicat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, per la 
Direcció d’Obra.  
 
L'abocament dels materials granulars, així com la col·locació de les canonades col·lectores, hauran de realitzar-
se sense perjudicar el geotèxtil.  
 
Per als filtres, en cap cas s'utilitzaran materials bruts, amb greix, fang, etc.  
 
Es prestarà especial atenció a la posada en obra del material filtre en rases profundes. 
 
 

422.4. Limitacions d’execució 

 
No es permetrà la col·locació del geotèxtil, ni l'estesa de la capa superior, quan tinguin lloc precipitacions, ni quan 
la temperatura ambient sigui inferior a dos graus Celsius (2 °C).  
 
La superfície sobre la qual s'estén el geotèxtil estarà neta i lliure d'elements tallants o punxants. 
 
 
422.5. Control de qualitat 

 
Es procedirà conforme a allò que s'ha indicat en l'Article 290, “Geotèxtils” d'aquest Plec, comprovant almenys les 
característiques indicades en l'apartat 422.2 d'aquest Article, així com totes aquelles característiques que el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu defecte, la Direcció d’Obra, poguessin indicar.  
 
Es comprovarà així mateix que el geotèxtil no ha patit danys durant la seva instal·lació d'acord amb la UNE-EN 
ISO 10722. 
 
 

422.6. Amidament i abonament 

 
Els geotèxtils que s'emprin amb funcions separadora o de filtre, s’amidaran per metre quadrat (m2) de superfície 
recoberta o embolicada segons els Plànols, quedant inclosos en l’abonament els solapaments indicats en el 
Projecte.  
 
Es consideraran també incloses les unions mecàniques per cosit, soldadura o grapat que siguin necessàries per a 
la correcta instal·lació del geotèxtil, segons determinin el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i la Direcció 
d’Obra.  
 
L’abonament per metre quadrat (m2) inclou tot els elements necessaris per a la col·locació i posada en obra del 
geotèxtil, així com el seu transport a obra. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 
Normes de referència  
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 UNE-EN ISO 10319. Geosintètics. Assaig de tracció de bandes amples. 

 UNE-EN ISO 10722. Geosintètics. Procediment d’assaig indexat per l’avaluació del dany mecànic sota 
càrrega repetida. Dany causat per material granular.  

 UNE-EN ISO 11058. Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les 
característiques de permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla sense càrrega. 

 UNE-EN ISO 12236. Geosintètics. Assaig de mandrinada estàtic (assaig CBR). 

 UNE-EN ISO 12956. Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de la mesura 
d'obertura característica. 

 UNE-EN ISO 13433. Geosintètics. Assaig de perforació dinàmica. 

 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 
 

 
 
 

Article 4301. Dren californià  
 
 
 
4301.1. Definició 

 
Es designa com dren californià a una perforació efectuada en el front d'un talús, en desmunt o terraplè, en el qual 
s’introdueix un tub normalment perforat de PVC, polietilè o acer, embolicat o no  en geotèxtil per evitar 
l'arrossegament de fins. La seva funció és drenar el massís, alleugerint la pressió intersticial en el mateix i evitant 
l'aflorament d'aigua per la superfície del talús, esgotar una bossa d’aigua o rebaixar el nivell freàtic. Existeixen 
drens californians sense tub interior, principalment en roca sana, on hi hagi poca probabilitat de moviments que 
suposin una obstrucció de la perforació, ni existeixin materials que puguin taponar-la. 
 
 

4301.2. Materials 

 
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Els tubs per al drenatge s'ajustaran als Articles 2603, “Tubs” d’aquest Plec, i els geotèxtils d’embolcallament a 
l’Article 290, “Geotèxtils” del mateix. 
 
 
4301.3. Execució de les obres 

 
Els drens californians es realitzaran en els talussos indicats en els Plànols o que designi la Direcció de l'Obra. Així 
mateix, el Projecte o la Direcció d’Obra fixarà la separació, profunditat i inclinació dels drens en funció de les 
condicions existents en cada cas. Excepte casos especials la inclinació mínima serà d’un tres per cent (3 %), en 
direcció cap a la boca. 
 
El diàmetre mínim de la perforació serà de deu (10) cm, excepte autorització expressa de la Direcció d'Obra.  
 
Una vegada finalitzada la perforació, es procedirà a netejar-la de residus, eliminant qualsevol obstacle que pugui 
dificultar l'entrada del tub drenant.  
 

Si les condicions del terreny ho requereixen, la perforació es realitzarà amb sosteniment provisional mitjançant 
camisa metàl·lica. En cap cas es podran utilitzar llots tixotròpics.  
 
El tub drenant es prepararà de manera que la seva longitud compleixi les següents condicions:  
 

 Deixar un màxim d'un (1) metre al fons de la perforació desproveïda de tub.  

 Deixar, almenys, un (1) metre de tub fora de la boca de la perforació per permetre la connexió amb el 
drenatge.  

 
El tub podrà estar perforat en tota la seva longitud, excepte l'últim metre situat dins del terreny, al costat de la 
boca de la perforació. En qualsevol cas, la Direcció d'Obra definirà la longitud del tram perforat en funció de la 
situació de la capa a drenar.  
 
La zona perforada s’embolcallarà amb un geotèxtil de gramatge comprès entre seixanta (60) i cent (100) g/cm2. 
Els solapaments mínims en sentit longitudinal seran de vint (20) cm i en sentit circumferencial de set (7) cm. En 
cas que el tub només es trobi perforat en un tram, no en tota la seva longitud, l'embolcall de geotèxtil es 
perllongarà un (1) metre més de la zona perforada.  
 
El diàmetre del tub, que com a mínim serà de cinc centímetres (5 cm), serà inferior al del trepant entre quinze (15) 
i quaranta (40) mm, i es definirà al Projecte, o en el seu defecte per la Direcció d'Obra. El fons del tub anirà 
proveït d'un tap.  
 
En col·locar el tub, aquest haurà de ser introduït sense forçar-lo, reduint en tant que sigui possible el fregament 
amb les parets. En cas que es trobi algun obstacle, s'extraurà el tub, es reperforarà per a eliminar-lo i, després de 
revisar el tub i embolicar amb geotèxtil les zones danyades, s'introduirà novament el tub. 
 
Es procedirà d'igual manera quan es comprovi, en introduir el tub, que la longitud de la perforació és inferior en 
més de cinquanta (50) centímetres a l'especificada.  
 
La boca dels drens se segellarà amb una beurada de ciment o bentonita – ciment, fins a una profunditat de, com 
a mínim, vint-i-cinc (25) cm. Una vegada finalitzada la instal·lació, es comprovarà que no surt aigua per l'espai 
comprès entre el tub i el forat de perforació. 
 
 

4301.4. Amidament i abonament 

 
El dren californià s’amidarà per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny. En el preu estan 
inclosos la perforació, els materials i la totalitat dels treballs necessaris, així com les tasques de tot tipus que 
hagin de realitzar-se per a assegurar els treballs, comprovant les condicions d'execució i ressenyant la informació 
pertinent. El preu serà el mateix independentment del tipus de material en el qual es realitzi la perforació. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
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CAPÍTOL 1. CAPES GRANULARS 
 
 
 
 

Article 510. Tot-u 
 
 
 
510.1. Definició 

 
Es defineix com tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com a capa de ferm. Es denomina 
tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció mínima que s'especifiqui en 
cada cas. Tot-u natural és el material format bàsicament per partícules no triturades. 
 
L'execució de les capes de ferm amb tot-u inclou les següents operacions: 
 

 

 Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball. 

 Preparació de la superfície que vagi a rebre el tot-u. 

 Preparació del material, si s’escau, i transport al lloc d'utilització. 

 Estesa, humectació, si s’escau, i compactació del tot-u. 
 
 
510.2. Materials 

 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

510.2.1. Característiques generals 

 
Els materials per al tot-u artificial procediran de la trituració, total o parcial, de pedra de pedrera o de grava 
natural. Per al tot-u natural procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una mescla d'ambdós. 
 
Per a les categories de trànsit pesat T2 a T4 es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de deixalla, en compliment de l'Acord de Consell de Ministres d’1 de juny de 2001 
pel qual s'aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006, sempre que compleixin les 
prescripcions tècniques exigides en aquest Article, i es declari l'origen dels materials, tal com s’estableix en la 
legislació comunitària sobre aquestes matèries. Per a l’ utilització d'aquests materials s'exigeix que les condicions 
per al seu tractament i aplicació estiguin fixades expressament en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte, la Direcció d’Obra, podrà fixar especificacions 
addicionals quan s’hagin d’utilitzar materials la naturalesa o procedència dels quals així ho requereixi. 
 
Els materials per a les capes de tot-u no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o d'alteració física o 
química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se en el lloc 
d’utilització. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o a 
altres capes del ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
 
L'àrid siderúrgic d’acereria haurà de presentar una expansivitat inferior al cinc per cent (5%), segons la UNE-EN 
1744-1. La durada de l'assaig serà de vint-i-quatre hores (24 h) quan el contingut d'òxid de magnesi, segons la 
UNE-EN 196-2, sigui menor o igual al cinc per cent (5%) i de cent seixanta-vuit hores (168 h) en els altres casos. 
 
L'àrid siderúrgic procedent de forn alt no presentarà desintegració pel silicat bicàlcic ni pel ferro, segons la UNE-
EN 1744-1. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar els assajos per a determinar la inalterabilitat del 
material granular. Si es considera convenient, per a caracteritzar els components que puguin ser lixiviats i que 
puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les seves 
proximitats s’utilitzarà la NLT-326.  
 
 

510.2.2. Composició química 

 
El contingut ponderal de compostos de sofre totals (expressats en SO3), determinat segons la UNE-EN 1744-1, 
serà inferior al cinc per mil (0,5%) on els materials estiguin en contacte amb capes tractades amb ciment, i inferior 
a l'u per cent (1%) en els altres casos. 
 
 

510.2.3. Neteja  

 
Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altra que pugui afectar 
a la durabilitat de la capa. 
 
En el cas dels tot-u artificials el coeficient de neteja, segons la UNE-EN 13043, haurà de ser inferior a dos (2). 
 
L'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, del material del tot-u artificial haurà de complir allò indicat a la 
Taula 510.1. En cas de no complir-se aquesta condició, el seu valor de blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9, 
haurà de ser inferior a deu (10), i simultàniament, l'equivalent de sorra no haurà de ser inferior en més de cinc 
unitats als valors indicats a la Taula 510.1. 
 
 

Taula 510.1 
Equivalent de sorra del tot-u artificial 

 

T00 a T1 

 
T2 a T4 

Vorals de T00 a T2 
 

Vorals de T3 i T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

 
 
En el cas del tot-u natural, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà disminuir en cinc (5) unitats 
cadascun dels valors exigits a la Taula 510.1. 
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510.2.4. Plasticitat 

 
El material serà "no plàstic", segons la UNE 103104, per als tot-u artificials en qualsevol cas; així com per als tot-u 
naturals en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3; en carreteres amb categoria de trànsit pesat T4 el límit 
líquid dels tot-u naturals, segons la UNE 103103, serà inferior a vint-i-cinc (25) i el seu índex de plasticitat, segons 
la UNE 103104, serà inferior a sis (6). 
 
En el cas de vorals no pavimentats, de les categories de trànsit pesat T32 i T4 (T41 i T42), el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars podrà admetre, tant per als tot-u artificials com per als naturals que l'índex de 
plasticitat segons la UNE 103104, sigui inferior a deu (10), i que el límit líquid, segons la UNE 103103, sigui 
inferior a trenta (30).  
 
 

510.2.5. Resistència a la fragmentació 

 
El coeficient de Los Àngeles, segons la UNE-EN 1097-2, dels àrids per al tot-u artificial no haurà de ser superior 
als valors indicats en la Taula 510.2. 
 

 
Taula 510.2 

Valor màxim del coeficient de Los Àngeles per als àrids del tot-u artificial 
 

Categoria trànsit pesat 

T00 a T2 T3, T4 i vorals 

30 35 

 
 
Per a materials reciclats procedents de capes d'aglomerat de ferms de carretera o de demolicions de formigons 
de resistència a compressió final superior a trenta-cinc megapascals (35 MPa), així com per a àrids siderúrgics, el 
valor del coeficient de Los Àngeles podrà ser superior en cinc (5) unitats als valors que s'exigeixen a la Taula 
510.2, sempre que la seva composició granulomètrica estigui adaptada al fus ZAD20, especificat a la Taula 
510.3.1. 
 
En el cas dels àrids per al tot-u natural, el valor del coeficient de Los Àngeles serà superior en cinc (5) unitats als 
valors que s'exigeixen en la Taula 510.2, quan es tracti d'àrids naturals. Per a materials reciclats procedents de 
capes d'aglomerat de ferms de carretera o de demolicions de formigons i per a àrids siderúrgics a emprar com tot-
u naturals el valor del coeficient de Los Àngeles podrà ser superior fins a deu (10) unitats als valors que 
s'exigeixen en la Taula 510.2. 
 
 

510.2.6. Forma  

 
En el cas dels tot-u artificials, l'índex de llastres de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-
3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35). 
 
 

510.2.7. Angulositat  

 
El percentatge mínim de partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5, per als tot-u artificials serà del cent per 
cent (100%) per a ferms de calçada de carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 i T0, del setanta-cinc per 
cent (75%) per a ferms de calçada de carreteres amb categoria de trànsit pesat T1 i T2 i vorals de T00 i T0, i del 
cinquanta per cent (50%) per als altres casos. 
 
 

510.3. Tipus i composició del material 

 
La granulometria del material, segons la UNE-EN 933-1, haurà d'estar compresa dintre d'algun dels fusos fixats a 
la Taula 510.3.1 per als tot-u artificials i a la Taula 510.3.2 per als tot-u naturals. 
 
 
 
 

Taula 510.3.1 
Fusos granulomètrics dels tot-u artificials. Garbellat acumulat (% en massa) 

 

Tipus de tot-u 
artificial(*) 

Obertura dels tamisos  UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

(*)La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es defineix com l'obertura del primer tamís 
que reté més d'un deu per cent en massa. 

 
 

Taula 510.3.2 
Fusos granulomètrics dels tot-u naturals. Garbellat acumulat (% en massa) 

 

Tipus de 
tot-u 

natural(*) 

Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 60-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZN20 - - 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

(*) La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es defineix com l'obertura del primer tamís 
que reté més d'un deu per cent en massa. 

 
 
En tots els casos, el garbellat pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos terços (2/3) del 
garbellat pel tamís 0,250 mm de la UNE-EN 933-2 . 
 
 
510.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport 
referent als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
No es podrà utilitzar en l'execució dels tot-u cap equip que no hagi estat prèviament aprovat per la Direcció 
d’Obra, després de l'execució del tram de prova. 
 
 

510.4.1. Central de fabricació del tot-u artificial  

 
La fabricació del tot-u artificial per al seu ús en ferms de calçades de carreteres amb categoria de trànsit pesat 
T00 a T3 es realitzarà en centrals de mescla. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus i la 
producció horària mínima de la central. 
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En qualsevol cas, la instal·lació haurà de permetre dosificar per separat les diferents fraccions d'àrid i l'aigua en 
les proporcions i amb les toleràncies fixades en la fórmula de treball. El nombre mínim de fraccions per als tot-u 
artificials serà de dos (2). 
 
Les tremuges per als àrids hauran de tenir parets resistents i estanques, boques d'amplària suficient perquè la 
seva alimentació s'efectuï correctament, proveïdes d'una reixeta que permeti limitar la grandària màxima, així com 
d'un sobreeixidor que eviti que un excés de contingut afecti el funcionament del sistema de classificació. Es 
disposaran amb una separació suficient per a evitar contaminacions entre elles. Aquestes tremuges haurien 
d’estar així mateix proveïdes a la seva sortida de dispositius ajustables de dosificació. 
 
Els sistemes de dosificació dels materials podran ser volumètrics; no obstant això, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà establir que siguin ponderals, per a la 
fabricació de tot-u artificials que es vagin a emprar en calçades de nova construcció de carreteres amb categoria 
de trànsit pesat T00 a T1 i quan l'obra tingui una superfície de pavimentació superior a setanta mil metres 
quadrats (70.000 m2). 
 
Si s'utilitzen centrals de fabricació amb dosificadors ponderals, aquests hauran de ser independents; almenys un 
(1) per a cadascuna de les fraccions de l'àrid. La precisió del dosificador serà superior al dos per cent (± 2%). 
 
L'aigua afegida es controlarà mitjançant un cabalímetre, la precisió del qual sigui superior al dos per cent (± 2%), i 
un totalitzador amb indicador en la cabina de comandament de la central. 
 
Els equips de mescla hauran de ser capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació dels components dintre de 
les toleràncies fixades. 
 
 

510.4.2. Elements de transport  

 
El tot-u es transportarà al lloc d'utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament neta. Hauran 
de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-lo durant el seu transport. Per seguretat de la circulació 
vial serà inexcusable l’ús de cobertors per al transport per carreteres en servei. 
 
 

510.4.3. Equip d'estesa  

 
En calçades de nova construcció de carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T1, i quan l'obra tingui una 
superfície superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2), per a la posada en obra dels tot-u artificials 
s'utilitzaran estenedores automotrius, que estaran dotades dels dispositius necessaris per a estendre el material 
amb la configuració desitjada i proporcionar-li un mínim de compactació, així com de sistemes automàtics 
d'anivellació. 
 
A la resta dels casos el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte, la Direcció d’Obra, 
haurà de fixar i aprovar els equips d'estesa dels tot-u.  
 
En cas d'utilitzar estenedores que no estiguin proveïdes d'una tremuja per a la descàrrega del material des dels 
camions, aquesta haurà de realitzar-se a través de dispositius de pre-estesa (carretons o similars) que garanteixin 
un repartiment homogeni i uniforme del material davant de l'equip d'estesa. 
 
Es comprovarà, si s’escau, que els ajustaments de l’enrasador i de la mestra compleixen les toleràncies 
mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats pel desgast. 
 
Les amplàries mínima i màxima d'estesa es fixaran en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu 
defecte, per la Direcció d’Obra. Si a l'equip d'estesa poguessin acoblar-se peces per a augmentar la seva 
amplària, aquestes haurien de quedar alineades amb les existents en l’estenedora. 
 
 

510.4.4. Equip de compactació 

 
Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau. 
 
La composició de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a 
mínim per un (1) compactador vibratori de corrons metàl·lics. 
 
El corró metàl·lic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a tres-cents 
newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa d'almenys quinze tones (15 t), amb 
amplituds i freqüències de vibració adequades.  
 
Si s'utilitzessin compactadors de neumàtics, aquests hauran de ser capaços d'arribar a una massa d'almenys 
trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat que pugui arribar a 
aconseguir un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa). 
 
Els compactadors amb corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors 
vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. Els de neumàtics 
tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin el solapament entre les petjades 
davanteres i les del darrere. 
 
La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les 
característiques de cadascun dels seus elements, que seran aquells necessaris per a aconseguir una compacitat 
adequada i homogènia del tot-u en tot el seu gruix, sense produir trencaments del material granular ni 
enrotllaments. 
 
En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s'empraran altres de grandària i disseny 
adequats per a la tasca que es pretengui realitzar. 
 

 
510.5. Execució de les obres 

 
 

510.5.1. Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball 

 
La producció del material no s'iniciarà fins que s'hagi aprovat per la Direcció d’Obra la corresponent fórmula de 
treball, establerta a partir dels resultats del control de procedència del material (apartat 510.9.1). 
 
Aquesta fórmula assenyalarà: 
 

 Si s’escau, la identificació i proporció (en sec) de cada fracció en l'alimentació. 

 La granulometria del tot-u pels tamisos establerts en la definició del fus granulomètric. 

 La humitat de compactació. 

 La densitat mínima a aconseguir. 
 
Si la marxa de les obres ho aconsella la Direcció d’Obra podrà exigir la modificació de la fórmula de treball. En tot 
cas s'estudiarà i aprovarà una nova si varia la procedència dels components, o si, durant la producció, es 
depassessin les toleràncies granulomètriques establertes a la Taula 510.4. 
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Taula 510.4 

 Toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball en tot-u artificial 
 

Característica Unitat 
Categoria de trànsit pesat 

T00 a T1 T2 a T4 i vorals 

Garbellat pels 
tamisos UNE-EN 

933-2 

> 4 mm 

% sobre la massa 
total 

±6 ±8 

≤ 4  mm ±4 ±6 

0,063 mm ±1,5 ±2 

Humitat de compactació 
% respecte de la 

òptima 
±1 - 1,5 / + 1 

 
 
 

510.5.2. Preparació de la superfície que rebrà el tot-u  

 
Una capa de tot-u no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual hagi d'assentar-se tingui 
les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. 
 
Es comprovaran la regularitat i l'estat de la superfície sobre la qual es vagi a estendre el tot-u. El Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, indicarà les mesures encaminades a 
restablir una regularitat superficial acceptable i, si s’escau, a reparar les zones deficients. 
 
 

510.5.3. Preparació del material 

 
Quan els tot-u es fabriquin en central l'addició de l'aigua de compactació es realitzarà també en central, tret que el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars permeti expressament la humectació in situ. 
 
En els altres casos, abans d'estendre una capa es procedirà, si fos necessari, a la seva homogeneïtzació i 
humectació. Es podran utilitzar per a això la humectació prèvia en central o altres procediments sancionats per a 
la pràctica que garanteixin, segons el parer de la Direcció d’Obra, les característiques previstes del material 
prèviament acceptat, així com la seva uniformitat. 
 
 

510.5.4. Estesa del tot-u 

 
Un cop acceptada la superfície d’assentament es procedirà a l'estesa del tot-u, en capes de gruix no superior a 
trenta centímetres (30 cm), prenent les precaucions necessàries per evitar segregacions i contaminacions. 
 
Totes les operacions d'aportació d'aigua hauran de tenir lloc abans d'iniciar la compactació. Després, l'única 
admissible serà la destinada a assolir, en superfície, la humitat necessària per a l'execució de la capa següent. 
 
 

510.5.5. Compactació del tot-u 

 
Aconseguida la humitat més convenient, que haurà de complir allò especificat en l'apartat 510.5.1, es procedirà a 
la compactació de la capa, que es continuarà fins a arribar a la densitat especificada en l'apartat 510.7.1. La 
compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra en funció dels resultats del tram de prova. 
 
La compactació es realitzarà de manera contínua i sistemàtica. Si l'estesa del tot-u es realitza per franges, al 
compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui almenys quinze centímetres (15 cm) de 
l'anterior. 
 

Les zones que, per la seva reduïda estesa, pendent o proximitat a obres de pas o de desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es compactaran amb mitjans 
adequats, de manera que les densitats a les quals s’arribin no resultin inferiors, en cap cas, a les exigides al tot-u 
a la resta de la capa. 
 
 
510.6. Tram de prova 

 
Abans d'iniciar-se la posada en obra del tot-u serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per a comprovar la 
fórmula de treball, la forma d'actuació dels equips d'estesa i de compactació, i especialment el pla de 
compactació. El tram de prova es realitzarà sobre una capa de suport similar en capacitat de suport i gruix a la 
resta de l'obra. 
 
Durant l'execució del tram de prova s'analitzarà la correspondència, si s’escau, entre els mètodes de control de la 
humitat i densitat in situ, establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà la longitud del tram 
de prova, que no serà en cap cas inferior a cent metres (100 m). La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable 
la seva realització com a part integrant de la unitat d'obra definitiva. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball: 
 

o En el primer cas es podrà iniciar l'execució del tot-u. 
o En el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció 

parcial de l'assaig, modificació en els sistemes de posada en obra, correcció de la humitat de 
compactació, etc.). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista: 
 

o En el primer cas, definirà la seva forma específica d'actuació. 
o En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar equips 

suplementaris. 
 

No es podrà procedir a la producció sense que la Direcció d’Obra hagi autoritzat l'inici en les condicions 
acceptades després del tram de prova. 
 
 
510.7. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

510.7.1. Densitat  

 
Per a les categories de trànsit pesat T00 a T2, la compactació del tot-u artificial haurà d'arribar a una densitat no 
inferior a la que correspongui al cent per cent (100%) de la màxima de referència, obtinguda en l'assaig Próctor 
modificat, segons la UNE 103501. 
 
En el cas del tot-u natural o quan el tot-u artificial es vagi a utilitzar en calçades de carreteres amb categoria de 
trànsit pesat T3 i T4 o en vorals, es podrà admetre una densitat no inferior al noranta-vuit per cent (98%) de la 
màxima de referència obtinguda a l'assaig Próctor modificat, segons la UNE 103501. 
 
 

510.7.2. Capacitat de suport 

 
El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa (EV2), segons 
la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 
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Els especificats a la Taula 510.5, establerta segons les categories de trànsit pesat. 
 
 

Taula 510.5 
 Valor mínim del mòdul Ev2 (MPa) 

 

Tipus de tot-u 
Categoria de trànsit pesat 

T00 a T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

Natural  80 60 

 
 
El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per un i tres dècimes (1,3), quan 
es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades. 
 
A més d’això, el valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a dues unitats i dues dècimes (2,2).  
 
 

510.7.3. Rasant, gruix i amplària 

 
Disposats els sistemes de comprovació aprovats per la Direcció d’Obra, la rasant de la superfície acabada no 
haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en 
calçades de carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a la resta 
dels casos. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran modificar els límits 
anteriors. 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser inferior a 
l’establerta als Plànols de seccions tipus. Així mateix el gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al 
previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en cas contrari es procedirà segons l'apartat 510.10.3.  
 
 

510.7.4. Regularitat superficial  

 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, haurà de complir en tot-u artificials allò fixat en la 
Taula 510.6, en funció del gruix total (e) de les capes que es vagin a estendre sobre ella. 
 
 

Taula 510.6 
 Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm) 

 

Percentatge 
d’hectòmetres 

Gruix total de les capes superiors (cm) 

e ≥ 20 10 < e < 20 e  ≤ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 
 
Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua sobre la superfície, les quals, si existissin, haurien de 
corregir-se pel Contractista al seu càrrec. 
 
 

510.8. Limitacions de l’execució 

 
Els tot-u es podran posar en obra sempre que les condicions meteorològiques no haguessin produït alteracions 
en la humitat del material, tals que se superessin les toleràncies especificades en l'apartat 510.5.1. 
 
Sobre les capes recentment executades es procurarà evitar l'acció de tot tipus de trànsit. Si això no fos possible, 
sobre els tot-u artificials es disposarà un reg d’emprimació amb una protecció mitjançant l'estesa d'una capa d'àrid 
de cobertura, segons allò indicat en l'Article 530 d'aquest Plec. Aquesta protecció s'escombrarà abans d'executar 
altra unitat d'obra sobre els tot-u. En qualsevol circumstància, es procurarà una distribució uniforme del trànsit 
d'obra en tota l'amplària de la traça. El Contractista serà responsable dels danys originats, havent de procedir a la 
seva reparació d’acord a les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
 
510.9. Control de qualitat 

 
 

510.9.1. Control de procedència del material  

 
Si amb el material utilitzat s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries d'aquest Article o estigués en possessió d'una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, segons 
allò indicat a l'apartat 510.12, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del 
material no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
Abans d'iniciar la producció, es reconeixerà cada abassegament, préstec o procedència, determinant la seva 
aptitud, segons el resultat dels assajos. El reconeixement es realitzarà de la forma més representativa possible 
per a cada tipus de material: mitjançant la presa de mostres en abassegaments, o a la sortida de la cinta en les 
instal·lacions de fabricació, o mitjançant sondejos, cales o altres mètodes de presa de mostres. 
 
Per a qualsevol volum de producció previst, s'assajarà un mínim de quatre (4) mostres, afegint-n’hi una (1) més 
per cada deu mil metres cúbics (10.000 m3) o fracció, d'excés sobre cinquanta mil metres cúbics (50.000 m3). 
 
Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos: 
 

 Granulometria per tamisat, segons la UNE-EN 933-1.  

 Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament. 

 Coeficient de Los Àngeles, segons la UNE-EN 1097-2. 

 Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, si s’escau, blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9. 

 Índex de llastres, segons la UNE-EN 933-3 (només per a tot-u artificials). 

 Partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5 (només per a tot-u artificials). 

 Humitat natural, segons la UNE-EN 1097-5. 
 
La Direcció d’Obra comprovarà a més: 
 

 La retirada de l'eventual montera en l'extracció del tot-u. 

 L'exclusió de vetes no utilitzables.  
 
 

510.9.2. Control d'execució 

 
 

510.9.2.1. Fabricació 

 
S'examinarà la descàrrega a l’abassegament o en el tall, rebutjant els materials que, a primera vista, presentin 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball. 
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S’abassegaran a part aquells que presentin alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, segregació, 
llastres, plasticitat, etc.  
 
Si s’escau, es vigilarà l'altura dels abassegaments, l'estat dels seus separadors i dels seus accessos. 
 
En el cas dels tot-u artificials preparats en central es portarà a terme la presa de mostres a la sortida del 
mesclador. En els altres casos es podrà dur a terme la presa de mostres en els abassegaments. 
 
Per al control de fabricació es realitzaran els següents assajos: 
 

 Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) de material produït, o cada dia si es fabriqués menys material, 
sobre un mínim de dos (2) mostres, una al matí i una altra a la tarda: 

 
o Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, si s’escau, blau de metilè, segons la UNE-EN 

933-9. 
o Granulometria per tamisat, segons la UNE-EN 933-1. 

 

 Per cada cinc mil metres cúbics (5.000 m3) de material produït, o una (1) vegada a la setmana si es 
fabriqués menys material: 

 
o Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament. 
o Próctor modificat, segons la UNE 103501. 
o Índex de llastres, segons la UNE-EN 933-3 (només per a tot-u artificials). 
o Partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5 (només per a tot-u artificials). 
o Humitat natural, segons la UNE-EN 1097-5.  

 

 Per cada vint mil metres cúbics (20.000 m3) de material produït, o una (1) vegada al mes si es fabriqués 
menys material: 

 
o Coeficient de Los Àngeles, segons la UNE-EN 1097-2. 

 
La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència dels assajos a la meitat (1/2) si considerés que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 510.9.3) s'haguessin aprovat 
deu (10) lots consecutius.  
 
 

510.9.2.2. Posada en obra 

 
Abans d'abocar el tot-u, es comprovarà el seu aspecte en cada element de transport i es rebutjaran tots els 
materials segregats. 
 
Es comprovaran freqüentment: 
 

 El gruix estès, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 

 La humitat del tot-u en el moment de la compactació, mitjançant un procediment aprovat per la Direcció 
d’Obra. 

 La composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació, verificant: 
 

o Que el nombre i tipus de compactadors és l'aprovat. 
o El llast i la massa total dels compactadors. 
o La pressió d'inflat en els compactadores de neumàtics. 
o La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris. 
o El nombre de passades de cada compactador.  

 
 

510.9.3. Control de recepció de la unitat acabada  

 
Es considerarà com lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els tres (3) criteris 
següents a una (1) sola capa de tot-u: 
 

 Una longitud de cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

 Una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada. 

 La fracció construïda diàriament. 
 
La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es farà en punts prèviament seleccionats mitjançant 
mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys una presa o assaig 
per cada hectòmetre (1/hm). 
 
Si durant la construcció s'observessin defectes localitzats, tals com flonjalls, es corregiran abans d'iniciar el 
mostreig. 
 
Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima de 
set (7) per cada lot. En el cas d' utilitzar sonda nuclear o altres mètodes ràpids de control, aquests hauran estat 
convenientment calibrats en la realització del tram de prova. En aquest cas la determinació de la humitat i densitat 
es farà com a mínim una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2). En els mateixos punts on es realitzi el 
control de la densitat es determinarà el gruix de la capa de tot-u. 
 
Es realitzarà un (1) assaig de càrrega amb placa, segons la NLT-357, sobre cada lot. Es portarà a terme una 
determinació d'humitat natural en el mateix lloc que es realitzi l'assaig de càrrega amb placa. 
 
Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, en l'eix, 
canvis de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no excedeixi de la meitat de la 
distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa. 
 
Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24 h) de la seva execució i sempre 
abans de l'estesa de la següent capa, mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI), 
segons la NLT-330, que haurà de complir allò especificat a l'apartat 510.7.4 . 
 
 
510.10. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
 

510.10.1. Densitat 

 
La densitat mitjana obtinguda no serà inferior a l'especificada a l'apartat 510.7.1; no més de dos (2) individus de la 
mostra podran presentar resultats de fins a dos (2) punts percentuals per sota de la densitat especificada. De no 
arribar-se als resultats exigits, el lot es recompactarà fins a aconseguir la densitat especificada. 
 
Els assajos de determinació d'humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, base d'acceptació o 
rebuig. 
 
 

510.10.2. Capacitat de suport 

 
El mòdul de compressibilitat Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1, obtinguts en l'assaig de càrrega amb placa, no 
hauran de ser inferiors als especificats en l'apartat 510.7.2. De no arribar-se als resultats exigits, el lot es 
recompactarà fins a aconseguir els mòduls especificats. 
 
 

510.10.3. Gruix 
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El gruix mitjà obtingut no haurà de ser inferior a allò previst als Plànols de seccions tipus; no més de dos (2) 
individus de la mostra podran presentar resultats individuals que baixin de l'especificat en un deu per cent (10%). 
 
Si el gruix mitjà obtingut en la capa fos inferior a l'especificat es procedirà de la següent manera: 
 

 Si el gruix mitjà obtingut en la capa fos inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l’especificat, 
s’escarificarà la capa en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm), s'afegirà el material 
necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i refinar la capa per compte del 
Contractista, al seu càrrec. 

 Si el gruix mitjà obtingut en la capa fos superior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l’especificat i no 
existissin problemes d’entollament, es podrà admetre sempre que es compensi la minva de gruix amb el 
gruix addicional corresponent en la capa superior per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 
 

510.10.4. Rasant  

 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de les toleràncies especificades en l'apartat 510.7.3, ni existiran zones que retinguin aigua. 
 
Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la Direcció d’Obra podrà 
acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi la minva amb el gruix addicional necessari 
sense increment de cost per a infraestructures.cat. 
 
Quan la tolerància sigui depassada per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, 
sempre que això no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en els Plànols.  
 
 

510.10.5. Regularitat superficial 

 
En el cas del tot-u artificial, si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, es procedirà de la següent manera: 

 

 Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s’escarificarà la capa en una 
profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm) i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
Contractista, al seu càrrec. 

 Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'aplicarà una penalització 
econòmica del deu per cent (10%).  

 
 
510.11. Amidament i abonament 

 
El tot-u s’amidarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre els plànols de seccions tipus del 
Projecte. 
 
No seran d'abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l'aplicació de la compensació d'un minvament 
de gruixos en les capes subjacents.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
510.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat  

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 

establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  
 

 NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc). 

 NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres. 

 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 

 UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande. 

 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl. 

 UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor modificat. 

 UNE-EN 13043. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i 
altres àrees pavimentades. 

 UNE-EN 196-2. Mètodes d'assaig de ciments. Part 2: Anàlisi química de ciment. 

 UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de 
la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat. 

 UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de 
la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures. 

 UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: Determinació de 
la forma de les partícules. Índex de llastres. 

 UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: Determinació del 
percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut. 

 UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels 
fins. Assaig de l'equivalent de sorra. 

 UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels 
fins. Assaig de blau de metilè 

 UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: 
Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació. 

 UNE-EN 1097-5. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 5: 
Determinació del contingut en aigua per assecat en estufa. 

 UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química. 
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CAPÍTOL 2 . SÒLS ESTABILITZATS I 

GRAVES TRACTADES 
 

 
 
 

Article 512. Sòls estabilitzats in situ 
 
 
 
512.1. Definició 

 
Es defineix com sòl estabilitzat in situ la mescla homogènia i uniforme d'un sòl amb calç o amb ciment, i 
eventualment aigua, en la pròpia traça de la carretera, la qual convenientment compactada, té per objecte 
disminuir la susceptibilitat a l'aigua del sòl o augmentar la seva resistència, per al seu ús en la formació 
d'esplanades. 
 
L'execució d'un sòl estabilitzat in situ inclou les següents operacions: 
 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

 Preparació de la superfície existent. 

 Disgregació del sòl. 

 Humectació o dessecació del sòl. 

 Distribució de la calç o del ciment. 

 Execució de la mescla. 

 Compactació. 

 Terminació de la superfície. 

 Curat i protecció superficial. 
 
Segons les seves característiques finals s'estableixen tres tipus de sòls estabilitzats in situ, denominats 
respectivament S-EST1, S-EST2 i S-EST3. Els dos primers es poden aconseguir amb calç o amb ciment, mentre 
que el tercer tipus s'ha de realitzar necessàriament amb ciment. 
 
 
 512.2. Materials  

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Independentment d’això, s'estarà a més en tot cas a allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 

 
 

512.2.1. Calç. 

 
Excepte justificació en contrari, per a l'estabilització de sòls s'usaran calç aèries hidratades del tipus CL-90, 
conformes a la UNE-EN 459-1. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà fixar la classe de 
calç segons el tipus de sòl que es vagi a estabilitzar. Aquesta complirà les prescripcions de l'Article 200 d'aquest 
Plec i les addicionals que estableixi, si s’escau, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

512.2.2. Ciment 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà el tipus i la classe 
resistent del ciment. Aquest complirà les prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec i les addicionals que 
estableixi, si s’escau, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Excepte justificació en contrari, la classe resistent del ciment serà la 22,5N o la 32,5N per als ciments especials 
tipus ESP-VI-1 i la 32,5N per als ciments comuns. No s'empraran ciments d’aluminat de calci, ni mescles de 
ciment amb addicions que no hagin estat realitzades en la fàbrica. 
 
Si el contingut de sulfats solubles (SO3) en el sòl que es vagi a estabilitzar, determinat segons la UNE 103201, 
fora superior al cinc per mil (0,5%) en massa, s’haurà d'emprar un ciment resistent als sulfats i aïllar 
adequadament aquestes capes de les obres de pas de formigó. No obstant això, els ciments resistents als sulfats, 
a utilitzar en presència de sulfats solubles en el sòl, no resolen el problema quan aquest conté guixos i argiles, pel 
que es realitzaran assaigs específics en el sòl per determinar aquests continguts. 
  
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, que, en 
tot cas, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2 h). No obstant això, si l'estabilització es realitzés amb 
temperatura ambient superior a trenta graus Celsius (30ºC), el principi d'enduriment, determinat amb aquesta 
Norma, però realitzant els assajos a una temperatura de quaranta més menys dos graus Celsius (40 ± 2ºC), no 
podrà tenir lloc abans d'una hora (1 h). 
 
 

512.2.3. Sòl 

 
512.2.3.1. Característiques generals 

 

Els materials que es vagin a estabilitzar in situ amb calç o amb ciment seran sòls de la traça o altres materials 
locals que no continguin en cap cas matèria orgànica, sulfats, sulfurs, fosfats, nitrats, clorurs o altres compostos 
químics en quantitats perjudicials (especialment per a l'enduriment, en el cas que s’utilitzi ciment). 
 
Caldrà assegurar que es compleix aquesta condició duent a terme assaigs químics instrumentals, primerament en 
fase de projecte i posteriorment durant l’obra, consistents en assaigs qualitatius de difracció de raigs X, per 
determinar la existència de substàncies perjudicials, i en assaigs quantitatius de plasma d’inducció per identificar 
aquelles substàncies que es trobin amb un contingut molt baix. 
 
Els sòls a utilitzar en les estabilitzacions amb ciment, no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o 
d'alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-
se en el lloc d’utilització. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures o a altres capes del ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
 
Per tal d’assegurar la inalterabilitat física es comprovarà que els materials no són fragmentables ni evolutius. 
 
La fragmentabilitat del material es defineix com la variació de la granulometria degut als treballs de la maquinària 
de càrrega, estesa i compactació. Per garantir que els materials no són fragmentables es realitzarà l’assaig de 
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fragmentabilitat definit a la Norma Francesa NF P 94-066, la qual classifica un material com fragmentable quan al 
seu índex de fragmentabilitat és superior a 7 (FR > 7). 
 
L’evolutivitat del material es defineix com la variació i el comportament de les partícules del material, per l’efecte 
del pas del temps i dels agents atmosfèrics. Les exigències respecte l’evolutivitat s’analitzaran mitjançant l’assaig 
de degradabilitat definit a la Norma Francesa NF P 94-067. No s’utilitzaran en cap cas materials molt degradables 
(DG > 20). En el cas de materials amb degradabilitat mitjana (5 < DG < 20) s’haurà de dur a terme un estudi 
especial en el qual s’ha d’incloure com a mínim els següents assaigs: 
 

 Realització de provetes amb el material previst. 

 Realització de provetes havent sotmès el material a un assaig de degradabilitat. 

 Realització de provetes havent sotmès el material a quatre assaigs successius de degradabilitat. 

 Establir la llei d’evolució de la resistència de la proveta amb el nombre d’assaigs. 
 

Aquests assaigs tindran per finalitat comprovar que el material tingui realment una degradabilitat mitjana, és a dir, 
uns valors de DG compresos entre 5 i 20.   
 
Per tal d’assegurar la inalterabilitat química es duran a terme assaigs químics instrumentals, tal com s’ha 
esmentat anteriorment.  
 
Els materials que es vagin a estabilitzar amb ciment no presentaran reactivitat potencial amb els àlcalis d'aquest. 
En materials sobre els quals no existeixi suficient experiència en el seu comportament en mescles amb ciment, 
realitzat l'anàlisi química de la concentració de SiO2 i de la reducció de l'alcalinitat R, segons la UNE 146507-1, el 
material serà considerat potencialment reactiu si: 
 

 SiO2 > R quan R ≥ 70 

 SiO2 > 35 + 0,5R quan R < 70 
 
 

512.2.3.2. Granulometria 

 
Els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb calç compliran allò indicat a la Taula 512.1.1. 
 

 
Taula 512.1.1 

 Granulometria del sòl en les estabilitzacions amb calç 
 

Tipus de sòl estabilitzat 

Garbellat acumulat (% en massa) 

Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2(mm) 

80 0,063 

S-EST1 i S-EST2 100                       ≥15 

 
 
Per la seva banda, els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb ciment compliran, bé en el seu estat natural o 
bé després d'un tractament previ amb calç, allò indicat a la Taula 512.1.2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 512.1.2 
 Granulometria del sòl en les estabilitzacions amb ciment  

 

Tipus de sòl estabilitzat 

Garbellat acumulat (% en massa) 

Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 

80 2 0,063 

S-EST1 i S-EST2 
100 >20 

<50 

           S-EST3 <35 

 
 

512.2.3.3. Composició química 

 
Els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb calç o ciment compliran allò indicat en la Taula 512.2. 
 
 

Taula 512.2  
 Composició química del sòl  

 

Característica Norma 
Tipus de sòl estabilitzat 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

 

Matèria Orgànica (MO) 
(% en massa) 

 

UNE 103204 <2 <1 

 

Sulfats solubles (SO3) 
(% en massa) (*) 

 

UNE 103201 <1 

(*) Donat que hi pot haver nòduls de guix que no es detectin visualment de manera senzilla, es triturarà l’àrid gruixut de la mostra fins fer-lo 
passar pel tamís 2 mm. Aquest procediment es seguirà d’acord amb allò definit a la UNE-EN 1744-1, i es determinaran els sulfats solubles en 
aigua i els solubles en àcid.  

 

 

512.2.3.4. Plasticitat 

 
Els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb calç compliran allò indicat en la Taula 512.3.1. 
 
 

Taula 512.3.1  
 Plasticitat del sòl en les estabilitzacions amb calç  

 

Tipus de sòl estabilitzat 

 
Índex de plasticitat (IP) 

(UNE 103104) 
 

S-EST1 ≥ 12 

S-EST2 12 ≤ i ≤ 40 

 
Si l'índex de plasticitat fos superior a quaranta (40), el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu 
defecte la Direcció d’Obra, podrà ordenar que la mescla del sòl amb la calç es realitzi en dues (2) etapes. 
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Per la seva banda, els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb ciment compliran allò indicat en la Taula 
512.3.2. 
 

 
Taula 512.3.2  

 Plasticitat del sòl en les estabilitzacions amb ciment  
 

Característica Norma 

Tipus de sòl estabilitzat 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

Límit Líquid (LL) UNE 103103 - ≤ 40 

Índex de Plasticitat (IP) UNE 103104 ≤ 15 

 
 

512.2.4. Aigua 

 
L'aigua complirà les prescripcions de l'Article 280 d'aquest Plec. 
 
 
512.3. Tipus i composició del sòl estabilitzat 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus i la composició del sòl estabilitzat, per al qual el 
contingut de calç o de ciment, la capacitat de suport i la densitat haurien de complir allò indicat en la Taula 512.4. 
 
 

Taula 512.4  
 Especificacions del sòl estabilitzat in situ  

 

Característica Unitat Norma 

Tipus de sòl estabilitzat 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

Contingut de calç o ciment 
% en massa de 

sòl sec 
 >2 >3 

Índex CBR, a 7 dies(*) - UNE 103502 >6 >12  

Compressió simple, a 7 
dies(*) 

MPa NLT-305 - - >1,5 

Densitat (Próctor modificat) 
% de la densitat 

màxima 
UNE 103501 >95(**) >97 >98 

(*) Per a la realització d'aquests assajos, les provetes es compactaran, segons la NLT-310, amb la densitat especificada en la fórmula de 
treball. 
(**) Per a la capa de coronació de la categoria d'esplanada E1 definida en la Norma 6.1- IC de Seccions de Ferm, aquest valor serà del 
noranta-set per cent (97%).  

 
 
El sòl estabilitzat no presentarà assentament en l'assaig de col·lapse realitzat segons la NLT-254, ni inflament en 
l'assaig d'expansió segons la UNE 103601. Si el sòl que es vagi a estabilitzar presentés inflament o col·lapse en 
els assajos esmentats, es comprovarà que aquest desapareix en el sòl estabilitzat en assajos realitzats a les vint-
i-quatre hores (24 h) de la seva mescla amb el conglomerant. Si a aquesta edat seguís presentant inflament o 
col·lapse es repetiran els assajos als tres dies (3 d) o als set dies (7 d). 
 
Els sòls estabilitzats no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o d'alteració física o química apreciables 
sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se en el lloc d’utilització. Tampoc 

podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o a altres capes del ferm, 
o contaminar els sòls o corrents d'aigua. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, haurà de fixar els assajos 
per a determinar la inalterabilitat del material. Si es considera convenient, per a caracteritzar els components del 
sòl que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de 
construcció situats en les proximitats, s'aplicarà la NLT-326. 
 
En el cas dels sòls estabilitzats amb calç, en la fabricació de les provetes per a la realització de l'assaig Próctor 
modificat segons la UNE 103501, entre la mescla del sòl amb calç i la compactació haurà de transcórrer un temps 
semblant al previst entre aquestes mateixes operacions en el procés d'execució de les obres. 
 
El sòl estabilitzat in situ amb ciment haurà de tenir un termini de treballabilitat, d'acord amb la UNE 41240, tal que 
permeti completar la compactació d'una franja abans que hagi finalitzat aquest termini en la franja adjacent 
estabilitzada prèviament, no podent ser inferior a l'indicat en la Taula 512.5. 

 
 

Taula 512.5 
 Termini mínim de treballabilitat (tpm) del sòl estabilitzat in situ amb ciment  

 

Tipus d’obra tpm (minuts) (UNE 41240) 

Amplada completa 120 

Per franges 180 

 
 
 
512.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport 
referent als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
No es podrà utilitzar en l'execució dels sòls estabilitzats in situ amb calç o amb ciment cap equip que no hagi estat 
prèviament aprovat per la Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova. 
 
Per a l'execució dels sòls estabilitzats in situ s'hauran d'emprar equips mecànics. Aquests podran ser equips 
independents que realitzin per separat les operacions de disgregació, distribució de la calç o del ciment, 
humectació, mescla i compactació, o bé equips que realitzin dos o més d'aquestes operacions, excepte la 
compactació, de forma simultània. 
 
Excepte justificació en contrari, per a les carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T1 o quan la superfície a 
tractar sigui superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2), serà preceptiu l’ús d'equips que integrin en una 
sola màquina les operacions de disgregació, de dosificació i distribució de la calç o del ciment i de l'aigua, i de 
mescla. 
 
La mescla in situ del sòl amb calç o amb ciment es realitzarà mitjançant equips autopropulsats que permetin una 
suficient disgregació d'aquell fins a la profunditat establerta en els Plànols, si aquesta disgregació no hagués estat 
prèviament obtinguda per escarificació, i una mescla uniforme d'ambdós materials en una sola passada. Aquest 
equip haurà de comptar amb una unitat específica per a realitzar aquestes operacions de forma seqüencial, 
disposant a més dels sistemes de control i de regulació de la profunditat de mescla i d'un sistema d'injecció de 
l'aigua o de la beurada. 
 
En zones tals que per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o de drenatge, 
a murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, s'empraran els 
mitjans adequats a cada cas, de manera que les característiques obtingudes no difereixin de les exigides en les 
altres zones. 
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Excepte justificació en contrari, el ciment o la calç es dosificaran com a beurada. Es podrà dosificar en pols en 
obres petites (menys de 70.000 m2) o quan sigui convenient una reducció de la humitat natural del sòl, sempre 
que ho autoritzi expressament la Direcció d’Obra; en aquest cas, i sempre que es compleixin els requisits de la 
legislació ambiental i de seguretat i salut, s'empraran equips amb dosificació lligada a la velocitat d'avanç, que 
podran consistir en camions–sitja  o en tancs remolcats amb tremuges acoblades en la part posterior amb 
comporta regulable. Si la descàrrega del ciment o de la calç sobre el sòl a estabilitzar es realitzés des d'una altura 
superior a deu centímetres (10 cm), el dispositiu de descàrrega estarà protegit amb faldons la part inferior de la 
qual no haurà de distar més de deu centímetres (10 cm) de la superfície. 
 
Quan el ciment o la calç s'aportin en forma de beurada, l'equip per a la seva fabricació tindrà un mesclador amb 
alimentació volumètrica d'aigua i dosificació ponderal del conglomerant. L'equip d'estabilització haurà d'estar 
proveït d'un dosificador–distribuïdor volumètric de beurada, amb bomba de cabal variable i dispositiu de ruixat, 
així com de control automàtic programable de dosificació, que permeti adequar les dosificacions a la fórmula de 
treball corresponent, segons la profunditat i l'amplària de la capa que es vagi a estabilitzar, i segons l'avanç de la 
màquina, amb les toleràncies fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau i estar 
dotats de dispositius per a mantenir-los humits en cas necessari. La composició de l'equip de compactació es 
determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim d'un (1) compactador vibratori de corró 
metàl·lic i d'un (1) compactador de neumàtics. 
 
El compactador vibratori disposarà d'un corró metàl·lic amb una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a 
tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i capaç d'arribar a una massa d’almenys quinze tones (15 t) amb 
amplituds i freqüències de vibració adequades. El compactador de neumàtics serà capaç d'arribar a una massa 
d’almenys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat que pugui 
arribar a almenys vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa). 
 
Els compactadors de corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris 
tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. 
 
Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, tamany i configuració tals que permetin el solapament de les 
petjades de les davanteres amb les del darrere. 
 
La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les 
característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per a aconseguir una densitat 
adequada i homogènia del sòl estabilitzat en tot el seu gruix, sense produir enrotllaments. 
 
En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s'empraran altres de grandària i disseny 
adequats a la tasca que es pretengui realitzar. 
 
 
512.5. Execució de les obres 

 
 

512.5.1. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

 
L'estabilització de sòls in situ amb calç o amb ciment no es podrà iniciar mentre que la Direcció d’Obra no hagi 
aprovat la corresponent fórmula de treball, previ estudi en laboratori i comprovació en el tram de prova, la qual 
haurà d'assenyalar, com a mínim: 
 

 La dosificació mínima de conglomerant (indicant de la calç la seva classe d'acord amb l'Article 200 
d'aquest Plec i del ciment el seu tipus i classe resistent d'acord amb l'Article 202 d'aquest Plec) referida a 
la massa total de sòl sec i, si s’escau, per metre quadrat (m2) de superfície, la qual no haurà de ser 
inferior a la mínima fixada en la Taula 512.4. 

 El contingut d'humitat, segons la UNE 103300, del sòl immediatament abans de la seva mescla amb la 
calç o amb el ciment, i el de la mescla en el moment de la seva compactació. 

 La compacitat a obtenir, mitjançant el valor mínim de la densitat que haurà de complir allò fixat en la Taula 
512.4. 

 L'índex CBR a set dies (7 d) o la resistència a compressió simple a la mateixa edat, segons el tipus de sòl 
estabilitzat, els valors del qual hauran de complir allò fixat en la Taula 512.4. 

 El termini de treballabilitat en el cas de les estabilitzacions amb ciment, el valor del qual haurà de complir 
allò indicat en la Taula 512.5. 

 
Si la marxa dels treballs ho aconsellés, la Direcció d’Obra podrà modificar la fórmula de treball, a la vista dels 
resultats obtinguts dels assajos, però respectant la dosificació mínima de calç o de ciment, el valor mínim de 
l'índex CBR o de la resistència a compressió simple, ambdós a set dies (7 d), i les altres especificacions fixades 
en aquest Article per a la unitat acabada. En tot cas, s'estudiarà i aprovarà una altra fórmula de treball, d'acord 
amb allò indicat en aquest apartat, cada vegada que variïn les característiques del sòl a estabilitzar, o d'algun dels 
components de l'estabilització, o si varien les condicions ambientals. 
 
La tolerància admissible, respecte a la fórmula de treball, del contingut d'humitat del sòl estabilitzat en el moment 
de la seva compactació, serà de dos punts (± 2 %) respecte a la humitat òptima definida en l'assaig Próctor 
modificat. 
 
En el cas de sòls inadequats o marginals susceptibles d'inflament o col·lapse, la humitat de mescla i compactació 
més convenient haurà de ser objecte d'estudi especial per a determinar la humitat de compactació. 
 
 

512.5.2. Preparació de la superfície existent 

 
Si s’afegeix sòl d'aportació per a corregir les característiques de l'existent, s'hauran de mesclar ambdós en tot el 
gruix de la capa que es vagi a estabilitzar, abans d'iniciar la distribució de la calç o del ciment. 
 
Si el sòl que es va a estabilitzar és en la seva totalitat d'aportació, s'haurà de comprovar, abans d'estendre'l, que 
la superfície subjacent tingui la densitat exigida i les rasants indicades en els Plànols, amb les toleràncies 
establertes en aquest Plec. Si en aquesta superfície existissin irregularitats que excedeixin de les esmentades 
toleràncies, es corregiran d'acord amb les prescripcions de la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec. 
 
 

512.5.3. Disgregació del sòl 

 
Quan s'estabilitzi el sòl existent en la traça, aquest haurà de disgregar-se en tota l'amplària de la capa a 
estabilitzar, i fins a la profunditat necessària per a arribar, un cop compactada, al gruix d'estabilització assenyalat 
als Plànols. 
 
El sòl que es vagi a estabilitzar haurà de disgregar-se fins a aconseguir una eficàcia mínima del cent per cent 
(100%), referida al tamís 25 mm de la UNE-EN 933-2, i del vuitanta per cent (80%) en estabilitzacions per a 
obtenir S-EST3 i S-EST2 i del seixanta per cent (60%) en estabilitzacions S-EST1, referida al tamís 4 mm de la 
UNE-EN 933-2. L'eficàcia de disgregació es definirà per la relació entre la fracció garbellada en obra del material 
humit i la fracció garbellada en laboratori d'aquest mateix material dessecat i esmicolat, pel tamís al qual es 
refereix. 
 
El sòl disgregat no haurà de presentar en cap circumstància elements ni grumolls de grandària superior als 
vuitanta mil·límetres (80 mm). La disgregació es podrà fer en una sola etapa, però en alguns tipus de sòls podrà 
haver dificultats per a arribar al grau de disgregació necessari, per excés o per defecte d'humitat, o per un índex 
de plasticitat elevat. En el primer cas es corregirà el grau d'humitat del sòl, segons l'apartat 512.5.4. 
 
En els casos d'estabilització amb calç de sòls amb índex de plasticitat elevat, en els quals no s'aconsegueixi 
l'eficàcia de disgregació requerida, podrà ser necessari realitzar la disgregació, distribució i mescla de la calç en 
dues etapes, de manera que la calç afegida en la primera etapa contribueixi a fer el sòl mes friable i a aconseguir 
el grau de finor desitjat en la mescla final. Excepte justificació en contrari, en aquesta primera etapa n’hi haurà 
prou amb que la totalitat dels grumolls tinguin una grandària inferior a cinquanta mil·límetres (50 mm) i podrà ser 
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convenient elevar la humitat del sòl entre dos i deu (2 a 10) punts percentuals per sobre de l'òptima de 
compactació. 
 
Després de la mescla inicial amb calç, el material tractat es compactarà lleugerament per a evitar variacions 
d'humitat i reduir la carbonatació de la calç, i es deixarà curar de vint-i-quatre a quaranta-vuit hores (24 a 48 h). 
Aquest termini de curat podrà ser augmentat fins a set dies (7 d), a criteri de la Direcció d’Obra, si l'índex de 
plasticitat del sòl, segons la UNE 103104, fora superior a quaranta (40). Transcorregut el termini d'aquest curat 
inicial es procedirà a la realització de la segona etapa, en la qual es portaran a terme totes les operacions de 
disgregació, correcció d'humitat, distribució de calç, mescla, compactació, terminació i curat final, de manera 
similar a com es prescriuen per a les estabilitzacions convencionals realitzades en una sola etapa. 
 
 

512.5.4. Humectació o dessecació del sòl 

 
La humitat del sòl haurà de ser tal que permeti que, amb l'equip que es vagi a realitzar l'estabilització, 
s'aconsegueixi el grau de disgregació requerit i la seva mescla amb la calç o amb el ciment sigui total i uniforme. 
 
En el cas de ser necessària la incorporació d'aigua a la mescla per a arribar al valor d'humitat fixat per la fórmula 
de treball, hauran de tenir-se en compte les possibles evaporacions o precipitacions que puguin tenir lloc durant 
l'execució dels treballs. Aquesta incorporació haurà de realitzar-se, preferentment, pel propi equip de mescla. 
 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar l'ocupació d'un tanc regador independent; en aquest cas, l'aigua haurà 
d'agregar-se uniformement disposant-se els equips necessaris per a assegurar la citada uniformitat i fins i tot 
realitzant un esmicolament previ del sòl si fos necessari. Haurà d' evitar-se que l'aigua s’’escorri per les roderes 
deixades pel tanc regador, o s'acumuli en elles. Així mateix, no es permetran aturades de l'equip mentre estigui 
regant, amb la finalitat d'evitar la formació de zones amb excés d'humitat. 
 
Prèvia acceptació per la Direcció d’Obra, els sòls cohesius s'humitejaran, si s’escau, el dia anterior al de 
l'execució de la mescla, perquè la humitat sigui uniforme. 
 
En els casos que la humitat natural del material sigui excessiva, es prendran les mesures adequades per a 
aconseguir el grau de disgregació i la compactació previstos, podent-se procedir a la seva dessecació per oreig o 
a l'addició i mescla de materials secs; o es podrà realitzar, prèvia autorització de la Direcció d’Obra, una etapa 
prèvia de disgregació i mescla amb calç per a la correcció de l'excés d'humitat del sòl, tant si finalment 
s’estabilitza amb calç com si s’estabilitza amb ciment. 
 
 

512.5.5. Distribució de la calç o del ciment  

 
La calç o el ciment es distribuiran uniformement mitjançant equips mecànics amb la dosificació fixada en la 
fórmula de treball, en forma de beurada i directament en el mesclador. 
 
Abans d'iniciar el procés en obra es purgaran i posaran a punt les bombes i els dispersors d'aigua i de beurada, 
fora del lloc d'utilització, per a garantir les dotacions establertes en la fórmula de treball de manera contínua i 
uniforme. En cada aturada de l'equip es realitzarà una neteja dels difusors, i com a mínim dos (2) vegades al dia. 
 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar la distribució de la calç o del ciment en sec en obres petites (menys de 70.000 
m2) o quan sigui convenient per l'excés d'humitat natural del sòl. 
 
En el cas que la dosificació es realitzi en sec, s’hauran de coordinar adequadament els avanços de l'equip de 
dosificació de conglomerant i del de mescla, no permetent-se que hi hagi entre ambdós un desfasament superior 
a vint metres (20 m). L'estesa es detindrà quan la velocitat del vent fos excessiva, segons el parer de la Direcció 
d’Obra, quan superi els deu metres per segon (10 m/s), o quan l'emissió de pols afecti a zones poblades, 
ramaderes, o especialment sensibles. No es podrà procedir a la distribució de la calç o del ciment en sec mentre 
quedin concentracions superficials d'humitat. Es tindrà en compte allò esmentat a l’apartat 512.4 d’aquest Article.  
 
Només en zones de reduïda estesa, no accessibles als equips mecànics, la Direcció d’Obra podrà autoritzar la 
distribució manual. Per a això, s'utilitzaran sacs de calç o de ciment que es col·locaran sobre el sòl formant una 

quadrícula de costats aproximadament iguals, corresponents a la dosificació aprovada. Un cop oberts els sacs, el 
seu contingut serà distribuït ràpida i uniformement mitjançant rastells manuals o rastres de pues remolcades. 
 
En la distribució del conglomerant es prendran les mesures adequades per al compliment de la legislació que, en 
matèria ambiental, de seguretat laboral i de transport i emmagatzematge de materials, estigués vigent. 
 
 

512.5.6. Execució de la mescla  

 
Immediatament després de la distribució del conglomerant haurà de procedir-se a la seva mescla amb el sòl. 
S'haurà d'obtenir una dispersió homogènia, que es reconeixerà per un color uniforme de la mescla i l'absència de 
grumolls. Tot el conglomerant s'haurà de mesclar amb el sòl disgregat abans d'haver transcorregut una hora (1 h) 
des de la seva aplicació. 
 
L'equip de mescla haurà de comptar amb els dispositius necessaris per a assegurar un pastat homogeni en tota 
l'amplària i profunditat del tractament. Si es detectessin segregacions, partícules sense mesclar, o diferències de 
contingut de ciment, de calç o d'aigua en parts de la superfície estabilitzada, haurà de detenir-se el procés i 
realitzar les oportunes correccions fins a solucionar les deficiències. 
 
Cal assegurar que, amb els mitjans que es realitza l’estabilització, aquesta és efectiva en tota la profunditat del 
material que s’ha estés a tal efecte. Per aconseguir-ho es verificarà que el gruix tractat ultrapassa en un o dos 
centímetres la fondària real del material a estabilitzar, de manera que s’asseguri que no queda cap material no 
estabilitzat al contacte amb la capa inferior. 
 
El material estabilitzat amb ciment no podrà romandre més de mitja hora (1/2 h) sense que es procedeixi a l ‘inici 
de la compactació. 
 
 

512.5.7. Compactació 

 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla haurà d'estar disgregada en tot el seu gruix i el seu grau 
d'humitat serà el corresponent al de l'òptima de l'assaig Próctor modificat, amb les toleràncies admeses en 
l'apartat 512.5.1. 
 
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra d'acord amb els resultats del tram de 
prova. Es compactarà en una sola capa i es continuarà fins a arribar a la densitat especificada en l'apartat 
512.7.1. 
 
En el cas de les estabilitzacions amb ciment, el procés complet des de la mescla del ciment amb l'aigua fins a la 
terminació de la superfície haurà de realitzar-se dintre del termini de treballabilitat de la mescla. 
 
La compactació es realitzarà de manera contínua i uniforme. Si el procés complet d'execució, inclosa la mescla, 
es realitza per franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui, almenys, 
quinze centímetres (15 cm) de l'anterior. Haurà de disposar-se en les vores una contenció lateral adequada, o un 
sobreample que posteriorment s’eliminarà. Si la mescla es realitza amb dues màquines en paral·lel amb un 
lleuger desfasament, es compactaran les dues franges alhora. 
 
Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l'equip de mescla. Els canvis de direcció 
dels compactadors es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s'efectuaran amb suavitat. 
Els elements de compactació hauran d'estar sempre nets i, si calgués, humits. 
 
Durant la compactació, la superfície del sòl estabilitzat in situ es conformarà mitjançant el seu refinament amb 
motoanivelladora, eliminant irregularitats, petjades o discontinuïtats, per a això la Direcció d’Obra podrà aprovar la 
realització d'una lleugera escarificació de la superfície i la seva posterior recompactació prèvia addició de l'aigua 
necessària, que en el cas d'estabilitzar amb ciment haurà de tenir en compte el termini de treballabilitat. 
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512.5.8. Terminació de la superfície 

 
Un cop acabada la compactació no es permetrà el seu recreixement. No obstant això, per al sòl estabilitzat amb 
calç, i per al sòl estabilitzat amb ciment sempre que estigui dintre del termini de treballabilitat de la mescla, es 
podrà fer un refinament amb motoanivelladora fins a aconseguir la rasant i secció definides en els Plànols del 
Projecte, amb les toleràncies establertes en aquest Article. A continuació es procedirà a eliminar de la superfície 
tot el material solt, per mitjà d’escombres mecàniques de pues no metàl·liques, i a la recompactació posterior de 
l'àrea corregida. 
 
Els materials procedents del refinament hauran de ser retirats a abocador segons el que es disposa en la 
legislació vigent sobre medi ambient. 
 
 

512.5.9. Execució de juntes 

 
Després d'haver estès i compactat una franja, es realitzarà la següent mentre la vora de la primera es trobi en 
condicions de ser compactada; en cas contrari, s'executarà una junta longitudinal, la qual cosa ha de ser evitada 
en la mesura del possible. 
 
Entre les successives passades de l'equip d'estabilització haurà de produir-se un solapament transversal amb la 
finalitat d'evitar l'existència de zones insuficientment tractades o l'acumulació de segregacions. Aquest 
solapament vindrà imposat per les amplàries de les màquines i de la franja a tractar i generalment estarà comprès 
entre quinze i vint-i-cinc centímetres (15 a 25 cm). La màquina dosificadora-mescladora haurà de tenir tancats els 
difusors de calç o de ciment i d'aigua corresponents a la franja de solapament per a evitar la producció de sòl 
estabilitzat amb dotacions diferents de l'especificada. 
 
En estabilitzacions amb ciment, es disposaran juntes transversals de treball on el procés constructiu s'interrompés 
més del temps de treballabilitat de la mescla. Les juntes transversals de treball s'efectuaran disgregant el material 
d'una zona ja tractada en la longitud suficient, en general no menys d'un diàmetre del rotor-fresador, baixant fins a 
la profunditat especificada sense avançar, perquè pugui regular-se amb precisió la incorporació de la calç o del 
ciment en la zona no tractada. 
 
 

512.5.10. Curat i protecció superficial  

 
Una vegada finalitzada la compactació, i sempre dintre de la mateixa jornada de treball, s'aplicarà un reg de curat, 
segons s'especifica en l'Article 532 d'aquest Plec. Fins a l'aplicació del reg de curat haurà de mantenir-se la 
superfície constantment humida, per a això haurà de regar-se amb la deguda freqüència, però anant amb compte 
perquè no es produeixin entollaments. 
 
Quan la capa de sòl estabilitzat no constitueixi la coronació de l'esplanada, podrà prescindir-se del reg de curat 
sempre que es mantingui la superfície humida durant un període mínim de tres a set dies (3 a 7 d) a partir de la 
seva terminació, i prèvia autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Si es preveu la possibilitat de gelades dintre d'un termini de set dies (7 d) a partir de la terminació, el sòl 
estabilitzat haurà de protegir-se contra aquelles, seguint les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
En els sòls estabilitzats amb ciment que constitueixin capes de coronació per a la formació d'esplanades de 
categoria E1, E2 i E3, de les definides en la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm, mentre no s'hagin finalitzat la 
compactació, la terminació de la superfície i el curat final del sòl estabilitzat in situ amb ciment, es prohibirà tot 
tipus de circulació que no sigui imprescindible per a aquestes operacions. Una vegada executat el reg de curat, 
no podran circular sobre ell vehicles lleugers en els tres (3) primers dies, ni vehicles pesats en els set primers dies 
(7 d), excepte amb autorització expressa de la Direcció d’Obra i establint prèviament una protecció del reg de 
curat, mitjançant l'estesa d'una capa d'àrid de cobertura, segons allò indicat en l'Article 532 d'aquest Plec. 
Aquesta protecció, que haurà de garantir la integritat del reg de curat durant un període mínim de set dies (7 d), 
s'escombrarà abans d'executar una altra unitat d'obra sobre el sòl estabilitzat. Es procurarà una distribució 
uniforme del trànsit d'obra en tota l'amplària de la traça. 

 
En el cas de les estabilitzacions amb calç i si s'haguessin emprat per a la compactació corrons el pes individual 
dels quals fos superior a vint-i-cinc tones (25 t), la Direcció d’Obra podrà autoritzar la posada en obra de la 
següent capa de ferm immediatament després de l’acabament de la superfície, prescindint del curat final. 
 
En el cas d'estabilitzacions amb ciment, la Direcció d’Obra fixarà en funció dels tipus, ritmes i programa de treball, 
el termini per a l'estesa de la capa superior, que haurà de ser el major possible, sempre que s'impedeixi la 
circulació del trànsit d'obra sobre la capa estabilitzada. En cap cas el termini d'estesa de les capes superiors serà 
inferior a set dies (7 d). 
 
 
512.6. Tram de prova 

 
Abans d'iniciar-se l'estabilització in situ del sòl amb calç o amb ciment serà preceptiva la realització d'un tram de 
prova, que es realitzarà amb el gruix i la fórmula de treball prescrits i emprant els mateixos mitjans que vagi a 
utilitzar el Contractista per a l'execució de les obres, per a comprovar la fórmula de treball i el funcionament dels 
equips necessaris, especialment la forma d'actuació de l'equip de compactació. Així mateix, es verificarà, 
mitjançant presa de mostres, la conformitat del sòl estabilitzat amb les condicions especificades sobre humitat, 
gruix d'estabilització, granulometria, contingut de calç o de ciment i altres requisits exigits. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra fixarà la longitud del tram 
de prova, que no podrà ser inferior a cent metres (100 m). La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la 
seva realització com part integrant de la unitat d'obra definitiva. 
 
A més, al començament de cada tram homogeni: 
 

 Es comprovarà la profunditat de l'estabilització. 

 S'ajustarà la velocitat d'avanç de l'equip per a obtenir la profunditat d'estabilització, la disgregació 
requerida i una mescla uniforme i homogènia. 

 Es comprovarà i ajustarà la fórmula de treball obtinguda per a aquest tram. 
 
Així mateix, durant l'execució del tram de prova s'analitzaran els aspectes següents: 
 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la dosificació de conglomerant establerts en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la densitat i la humitat in situ establerts en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Es comprovarà en la mescla la precisió dels sistemes de dosificació de la calç o del ciment i de l'aigua i, si 
s’escau, de les addicions. 

 S'establiran les relacions entre humitat i densitat aconseguida. 

 S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat aconseguida. 

 S'amidarà l’esponjament de la capa estabilitzada, per diferència dels gruixos abans de la disgregació i 
després de la compactació. 

 
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l'execució de l'estabilització; 
en el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció parcial de 
l'assajada, correccions en els sistemes de dosificació, etc.). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la seva forma 
específica d'actuació; en el segon, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar altres 
suplementaris. 
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512.7. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

512.7.1. Resistència, densitat i capacitat de suport 

 
La capacitat de suport o la resistència i la densitat del sòl estabilitzat in situ amb calç o amb ciment hauran de 
complir allò especificat en la Taula 512.4, segons el tipus de sòl i la categoria d'esplanada que es pretengui 
aconseguir. 
 
Addicionalment, en la capa superior de les utilitzades en la formació de les esplanades el valor del mòdul de 
compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà 
superior al valor especificat en la Taula 512.6. La determinació haurà de portar-se a terme transcorreguts entre 
catorze dies (14 d) i vint-i-vuit dies (28 d) des de l'execució.  
 
 

Taula 512.6 
 Valor mínim del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega en funció del tipus de sòl 

estabilitzat  
 

 
Tipus de sòl 
estabilitzat 

 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

EV2 (MPa) 60 120 300 

 
 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar la substitució de l'assaig descrit en la NLT-357 per altres procediments de 
control sempre que es disposi de correlacions fiables i contrastades entre els resultats d'ambdós assajos. 
 
 

512.7.2. Terminació, rasant, amplària i gruix 

 
La superfície de la capa estabilitzada acabada haurà de presentar un aspecte uniforme, exempt de segregacions i 
d'ondulacions i amb els pendents adequats. 
 
La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per sota d' ella, en més 
de trenta mil·límetres (30 mm) en estabilitzacions in situ de fons de desmunt i formació de nuclis de terraplè. En 
els supòsits d'estabilitzacions in situ per a aconseguir categories d'esplanades E1 a E3 de les definides en la 
Norma 6.1 IC de Seccions de ferm, la rasant no podrà quedar per sota de la teòrica en més de vint mil·límetres 
(20 mm). 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estabilitzada, que en cap cas haurà de ser inferior, ni 
superar en més de deu centímetres (10 cm), a l' establerta en els Plànols de seccions tipus. 
 
El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en 
cas contrari es procedirà segons l'apartat 512.10.3. 
 
 

512.7.3. Regularitat superficial 

 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, d'estabilitzacions in situ de capes per a la formació 
d'esplanades E3 de les categories de trànsit pesat T00 i T0 haurà de complir allò fixat en la Taula 512.7. 
 
 

 
 

 
Taula 512.7  

 Índex de Regularitat Internacional (IRI) 
 

Percentatge d’hectòmetres IRI (dm/hm) 

50 <3,0 

80 <4,0 

100 <5,0 

 
 
512.8. Limitacions de l’execució 

 
Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l'execució de l'estabilització in situ: 
 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius (35ºC). 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5ºC) i existeixi previsió de 
gelades. La Direcció d’Obra podrà baixar aquest límit, a la vista dels resultats de compactació obtinguts. 

 Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 
 
En els casos en què la Direcció d’Obra autoritzi l'estesa de la calç o del ciment en sec, la seva distribució haurà 
d'interrompre's quan la força del vent sigui excessiva, segons el parer d'aquella, tenint sempre en compte les 
mesures necessàries per al compliment de la legislació que, en matèria ambiental, de seguretat laboral i de 
transport i emmagatzematge de materials, estigués vigent i respectant les limitacions indicades en l'apartat 
512.5.5. 
 
 
512.9. Control de qualitat 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per a cada cas, el mètode de control, grandària del lot i el 
tipus i el nombre d'assajos a realitzar. També s'establiran els mètodes ràpids de control que es puguin utilitzar i 
les condicions bàsiques d'utilització. 
 
La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es realitzarà en punts prèviament seleccionats mitjançant 
mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys una presa o un 
assaig per cada hectòmetre (1/hm). 
 
 

512.9.1. Control de procedència dels materials 

 
 

512.9.1.1. Calç 

 
Se seguiran les prescripcions de l'Article 200 d'aquest Plec. 
 
 

512.9.1.2. Ciment 

 
Se seguiran les prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec. 
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512.9.1.3. Sòl 

 
Abans d'iniciar l'estabilització, s'identificarà cada tipus de sòl, determinant la seva aptitud. El reconeixement es 
realitzarà de la forma més representativa possible, mitjançant sondejos, cales o altres mètodes de presa de 
mostres. 
 
De cada tipus de sòl, i sigui quina sigui la quantitat a estabilitzar, es prendran com a mínim quatre (4) mostres, 
afegint-s’hi una (1) més per cada cinc mil metres cúbics (5.000 m3), o fracció, d'excés sobre vint mil metres cúbics 
(20.000 m3) de sòl. 
 
La Direcció d’Obra comprovarà que les mostres són representatives del tipus de sòl que es controla. 
 
Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos: 
 

 Granulometria per tamisat, segons la UNE 103101. 

 Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament. 

 Contingut de matèria orgànica, segons la UNE 103204. 

 Contingut de sulfats solubles (expressats en SO3), segons la UNE 103201.  
 
La Direcció d’Obra podrà ordenar la repetició d'aquests assajos amb noves mostres, així com la realització 
d'assajos addicionals. La Direcció d’Obra comprovarà, a més, la retirada de l'eventual muntera del sòl i l'exclusió 
de vetes no utilitzables. 
 
En el cas que el sòl sigui classificat com tolerable segons els criteris de l'Article 330 d'aquest Plec, es realitzaran 
també els assajos: 
 

 Assaig de col·lapse, segons la NLT-254.  

 Assaig d'inflament, segons la UNE 103601. 
 
 

512.9.2. Control d'execució 

 
Es rebutjaran els sòls que, a primera vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries 
superiors al màxim admissible. 
 
Es prendrà diàriament un mínim de dos (2) mostres del sòl abans de mesclar-lo amb la calç o amb el ciment, una 
al matí i una altra a la tarda, sobre les quals es determinarà la seva humitat natural, segons la UNE 103300, i el 
contingut de sulfats solubles en aigua i àcid, segons la UNE-EN 1744-1. 
 
Es comprovarà l'eficàcia de disgregació passant la disgregadora sense mesclar amb el conglomerant de l'ordre de 
vint metres (20 m) una vegada al dia. Es considerarà que es mantenen els resultats d'eficàcia de disgregació 
mentre no canviï el tipus de sòl o el contingut d'humitat de forma significativa i es mantingui la velocitat d'avanç i la 
velocitat del rotor de l'equip de disgregació. La freqüència d'assaig podria ser disminuïda per la Direcció d’Obra si 
s'observa que l'eficàcia de disgregació és correcta i no canvia d'uns dies a uns altres. 
 
Almenys dos (2) vegades al dia (matí i tarda), es controlarà el funcionament dels filtres d'injecció de la beurada de 
calç o de ciment. Així mateix, es controlarà diàriament el consum efectiu de calç o de ciment amb la informació 
proporcionada per l'equip per al control del volum de beurada afegit. En el cas de distribució en sec, es 
comprovarà la dotació de calç o de ciment utilitzada mitjançant el pesatge de safates metàl·liques o altres 
dispositius similars col·locats sobre la superfície. 
 
Per cada lot dels definits en 512.9.3, es prendran cinc (5) mostres aleatòries del sòl recentment mesclat amb la 
calç o amb el ciment sobre les quals es determinarà l'índex CBR a set dies (7 d), segons la UNE 103502, per als 
sòls S-EST1 i S-EST2 o la resistència a compressió simple, segons la NLT-305, per als sòls S-EST3. En ambdós 

casos, les provetes es confeccionaran segons el procediment descrit en la NLT-310, amb la densitat exigida en 
obra. 
 
Per cada deu mil metres cúbics (10 000 m3) de sòl estabilitzat in situ amb calç o amb ciment o una (1) vegada a la 
setmana, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzarà un assaig Próctor modificat de la mescla, segons la 
UNE 103501. 
 
En el cas que el sòl original hagués presentat inflament o col·lapse en els assajos esmentats en l'apartat 
512.9.1.3, per cada quaranta-cinc mil metres cúbics (45 000 m3) de sòl estabilitzat in situ amb calç o amb ciment 
o una (1) vegada al mes, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzarà un (1) assaig de col·lapse, segons la 
NLT-254 i un (1) assaig d'inflament segons la UNE 103601. Aquests assajos es realitzaran a l'edat que fixi la 
Direcció d’Obra a la vista dels resultats dels assajos descrits en l'apartat 512.3. 
 
La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència d'assajos a la meitat (1/2) si considerés que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 512.9.3) s'haguessin aprovat 
deu (10) lots consecutius. 
 
Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima de 
set (7) per cada lot dels definits en 512.9.3. En el cas que s’utilitzin sondes nuclears o altres mètodes ràpids de 
control, aquests hauran estat convenientment contrastats i calibrats en la realització del tram de prova, amb els 
assajos de determinació d'humitat natural, segons la UNE 103300, i de densitat in situ, segons la UNE 103503. 
Sense perjudici d’això serà preceptiu que el calibratge i contrast d'aquests equips amb els assajos de les UNE 
103300 i UNE 103503 es realitzi periòdicament durant l'execució de les obres, en terminis no inferiors a quinze 
dies (15 d), ni superiors a trenta dies (30 d). En aquest cas, les determinacions de la humitat i densitat es faran, 
com a mínim, una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2). 
 
En cas que les densitats obtingudes fossin inferiors a les especificades es prosseguirà el procés de compactació 
fins a arribar als valors prescrits, el que només seria possible en el cas de les estabilitzacions amb ciment si 
s'estigués dintre del termini de treballabilitat. 
 
Durant l'execució de les obres es comprovarà amb la freqüència necessària, segons el parer de la Direcció 
d’Obra: 
 

 La temperatura i la humitat relativa de l'aire mitjançant un termohigrògraf registrador. 

 El gruix estabilitzat, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 

 La humitat del sòl mitjançant un procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 

 La composició i forma d'actuació de l'equip utilitzat en l'execució de l'estabilització, verificant: 
 

o Que el nombre i el tipus dels equips siguin els aprovats. 
o Si escau, el funcionament dels dispositius de disgregació, humectació, neteja i protecció. 
o El llast i el pes total dels compactadores. 
o La pressió d'inflat en els compactadors de neumàtics.  
o La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris. 
o El nombre de passades de cada equip, especialment dels compactadors. 
 

 Els canvis de volum i la pèrdua de sòl–ciment, a partir dels assaigs d’humitat – sequedat sobre el material 
estabilitzat, segons la NLT 302/96. 

 
Es realitzarà com a mínim un (1) control diari de la dotació d'emulsió bituminosa utilitzada per al reg de curat o 
protecció i, si s’escau, de l'àrid de cobertura, d'acord amb allò especificat en l'Article 532 d'aquest Plec. 
 
 

512.9.3. Control de recepció de la unitat acabada 

 
Si durant la construcció apareguessin defectes localitzats, tals com flonjalls, es corregiran abans d'iniciar el 
mostreig. 
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Es considerarà com lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els quatre 
(4) criteris següents a una (1) sola capa de sòl estabilitzat in situ amb calç o amb ciment: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

 Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada. 

 La fracció construïda diàriament. 

 La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència i amb el mateix equip i 
procediment d'execució. 

 
S'assignaran a cada lot de recepció les provetes fabricades durant el control d'execució que li corresponguin. En 
els punts on es realitzi el control de la compactació, es determinarà el gruix de la capa de sòl estabilitzat in situ 
amb calç o amb ciment. 
 
Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, a l'eix, 
angles  de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no excedeixi de la meitat de la 
distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa. 
 
La regularitat superficial de la capa executada es comprovarà mitjançant l'Índex de Regularitat Internacional (IRI), 
segons la NLT-330, que haurà de complir l'especificat en la Taula 512.7. 
 
A més d’això quan es tracti de capes de coronació d'esplanades i per a les categories de trànsit pesat T00 a T2, 
s'exigirà la deflexió patró màxima (Norma 6.3 IC de Rehabilitació de ferms), amidada entre els catorze (14) i vint-i-
vuit dies (28 d), des de la seva posada en obra, d'acord amb allò indicat en la Taula 512.8. 
 

 
Taula 512.8 

 Deflexió patró (*) 
 

Categoria d’esplanada E1 E2 E3 

Deflexió patró (10-2mm) ≤ 250 ≤ 200 ≤ 125 

(*) Valor probable de la capacitat de suport de l’esplanada, dintre del camp de variació degut als canvis d’humitat. 

 
 
512.10. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
 

512.10.1. Densitat 

 
Per cada lot, la densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l'especificada en la Taula 512.4 i no més de 
dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos (2) punts percentuals a la densitat 
especificada. 
 
Els assajos de determinació de la humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, base per a 
l'acceptació o el rebuig. 
 
En el cas que la densitat mitja obtinguda fora inferior al valor especificat en la Taula 512.4, es procedirà de la 
següent manera: 
 

 Si la densitat mitja fos inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per a cada tipus 
de material en la Taula 512.4, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es 
reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si la densitat mitja obtinguda no fos inferior en tres punts percentuals (3%) a l'especificada, s'aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat. 

 

 
512.10.2. Resistència 

 
Per a cada lot, la mitjana dels índexs CBR o de la resistència a compressió simple, segons el tipus de sòl 
estabilitzat, no haurà de ser inferior al valor especificat en la Taula 512.4, i cap resultat individual podrà ser inferior 
a aquest valor en més d'un vint per cent (20 %). 
 
En el cas que la mitjana dels índexs CBR o de la resistència fos inferior al valor especificat, es procedirà de la 
següent manera: 
 

 Si el resultat obtingut fora inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, s'aixecarà 
la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la 
Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el resultat obtingut no fos inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, 
s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al 
lot controlat. 

 
 

512.10.3. Gruix 

 
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en 
els Plànols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que 
baixin d’allò especificat en un deu per cent (10%). 
 
En el cas que el gruix mig obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la següent manera:  
 

 Si el gruix mig obtingut fora inferior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, s'aixecarà la capa de sòl 
estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, 
per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el gruix mig obtingut fora superior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, es podrà admetre sempre 
que es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional corresponent en la capa superior per 
compte del Contractista, al seu càrrec. 

 
No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima. 
 
 

512.10.4. Rasant 

 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de les toleràncies especificades en l'apartat 512.7.2, ni existiran zones que retinguin aigua. 
 
Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d‘entollament, la Direcció d’Obra podrà 
acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi el minvament amb el gruix addicional 
necessari, sense increment de cost per a infraestructures.cat. Quan la tolerància sigui depassada per excés, 
aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això no suposi una reducció del gruix 
de la capa per sota del valor especificat en els Plànols. 
 
 

512.10.5. Regularitat superficial 

 
Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no excediran dels límits establerts en 
l'apartat 512.7.3. Si no ocorregués així, es procedirà de la següent manera: 
 

 Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat es corregiran els defectes mitjançant 
refinament i recompactació per compte del Contractista, al seu càrrec. En el cas de les estabilitzacions 
amb ciment, el refinament i la recompactació només podrà fer-se si s'està dintre del termini de 
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treballabilitat. Si s'hagués depassat aquest termini, es demolirà i reconstruirà totalment la zona afectada, 
d'acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra. 

 Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'aplicarà una penalització 
econòmica del deu per cent (10%). 

 
 
512.11. Amidament i abonament 

 
Els sols estabilitzats in situ amb calç o amb ciment s’amidaran per metres cúbics (m3) de material realment 
estabilitzat, mesurat sobre els Plànols de Projecte. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
No seran d'abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l'aplicació de la compensació d'un minvament 
de gruixos en les capes subjacents. 
 
L'aplicació del lligant bituminós per al reg de curat, així com l'eventual àrid de protecció superficial, inclosa la seva 
estesa i piconat, s'abonarà d’acord amb l’Article 532. 
 
 
512.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  
 

 NLT-254. Assaig de col·lapse en sòls. 

 NLT-302. Humitat – sequedat  de provetes de sòl – ciment.  

 NLT-305. Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerants hidràulics. 

 NLT-310. Compactació amb martell vibrant de materials granulares tractats. 

 NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc). 

 NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres. 

 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 

 UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidràulics. Mètodes d'assaig. Determinació del termini 
de treballabilitat. 

 UNE 103101. Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat. 

 UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande. 

 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl. 

 UNE 103201. Determinació quantitativa del contingut en sulfats solubles d'un sòl. 

 UNE 103204. Determinació del contingut de matèria orgànica oxidable d'un sòl pel mètode del 
permanganat potàssic. 

 UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa. 

 UNE 103501. Geotècnica. Assaig de compactació. Próctor modificat. 

 UNE 103502. Mètode d'assaig per a determinar en laboratori l'índex CBR d'un sòl. 

 UNE 103503. Determinació "in situ" de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra. 

 UNE 103601. Assaig de l' inflament lliure d'un sòl en edòmetre. 

 UNE 146507-1. Assajos d'àrids. Determinació de la reactivitat potencial dels àrids. Mètode químic. Part 1: 
determinació de la reactivitat àlcali–sílice i àlcali–silicat. 

 UNE-EN 196-3. Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d'enduriment i de 
l'estabilitat de volum. 

 UNE-EN 459-1. Calç per a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. 

 UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de 
la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.  

 UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química. 
 

 
 
 

Article 513. Materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment) 
 
 
 
513.1. Definició  

 
Es defineix com material tractat amb ciment la mescla homogènia, en les proporcions adequades, de material 
granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s'utilitza 
com a capa estructural en ferms de carretera. 
 
La seva execució inclou les següents operacions:  
 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

 Fabricació de la mescla en central. 

 Preparació de la superfície existent. 

 Transport i estesa de la mescla. 

 Prefissuració (quan sigui necessari). 

 Compactació i terminació. 

 Curat i protecció superficial. 
 
En aquest Article es defineixen dos tipus de material tractat amb ciment denominats, respectivament, sòl-ciment 
(SC40 i SC20) i grava–ciment (GC25 i GC20). 
 
El sòl–ciment i la grava–ciment s’han d’elaborar sempre en central i s’han d’estendre sempre amb estenedora, 
excepte que en la totalitat de l’obra o en determinades zones el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixi 
un altre criteri. Aquesta unitat inclourà l’execució de les juntes en fresc, que s’hauran de tractar adequadament 
per tal d’evitar el seu tancament. 
 
 
513.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
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construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Independentment d’això, s'estarà a més en tot cas a allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

513.2.1. Ciment 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra fixarà el tipus i la classe 
resistent del ciment. Aquest complirà les prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec i les addicionals que 
estableixi, si s’escau, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Excepte justificació en contrari, la classe resistent del ciment serà la 32,5N. La Direcció d’Obra podrà autoritzar en 
èpoques fredes la utilització d'un ciment de classe resistent 42,5N. No s'empraran ciments d’aluminat de calci, ni 
mescles de ciment amb addicions que no hagin estat realitzades en fàbrica. 
 
Si el contingut ponderal de sulfats solubles (SO3) en els materials granulars que es vagin a utilitzar, determinat 
segons la UNE 103201, fora superior al cinc per mil (0,5%) en massa, s’haurà d'emprar un ciment resistent als 
sulfats i aïllar adequadament aquestes capes del ferm de les obres de pas de formigó. No obstant això, els 
ciments resistents als sulfats, a utilitzar en presència de sulfats solubles en el sòl, no resolen el problema quan 
aquest conté guixos i argiles, pel que es realitzaran assaigs específics en el sòl per determinar aquests 
continguts. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, que, en 
tot cas, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2 h). No obstant això, si l'estesa es realitzés amb temperatura 
ambient superior a trenta graus Celsius (30ºC), el principi d'enduriment, determinat amb aquesta norma, però 
realitzant els assajos a una temperatura de quaranta més menys dos graus Celsius (40 ± 2ºC), no podrà tenir lloc 
abans d'una hora (1 h). 
 
 

513.2.2. Materials granulars. 

 
 

513.2.2.1. Característiques generals 

 
El material granular que es vagi a utilitzar en el sòl–ciment serà un tot-u, natural o obtingut per trituració, o un sòl 
granular. També es podran utilitzar subproductes o productes inerts de deixalla, en compliment de l'Acord de 
Consell de Ministres de 1 de juny de 2001 pel qual s'aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i 
Demolició 2001-2006, en quin cas les seves característiques i les condicions per a la seva utilització hauran de 
venir fixades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. El material granular estarà exempt de terrossos 
d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa. 
 
En la grava–ciment s'utilitzarà un àrid natural procedent de la trituració de pedra de pedrera o de gravera. També 
es podran utilitzar productes inerts de deixalla o subproductes, en compliment de l'Acord de Consell de Ministres 
de 1 de juny de 2001 pel qual s'aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006, en quin 
cas, les seves característiques i les condicions per a la seva utilització hauran de venir fixades pel Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. L'àrid es subministrarà, almenys, en dues (2) fraccions granulomètriques 
diferenciades. 
 
Els materials que es vagin a utilitzar en sòl–ciment o grava–ciment, no contindran en cap cas matèria orgànica, 
sulfats, sulfurs, fosfats, nitrats, clorurs o altres compostos químics en quantitats perjudicials, especialment per a 
l’enduriment.  
 
Caldrà assegurar que es compleix aquesta condició, duent a terme assaigs químics instrumentals, primerament 
en fase de projecte i posteriorment durant l’obra, consistents en assaigs qualitatius de difracció de raigs X, per 

determinar la existència de compostos perjudicials, i en assaigs quantitatius de plasma de inducció per identificar 
aquells compostos que es trobin amb un contingut molt baix. 
 
El material granular del sòl–ciment o l'àrid de la grava–ciment no seran susceptibles de cap tipus de meteorització 
o d'alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin 
donar-se en el lloc d’utilització. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar 
danys a estructures o a altres capes del ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
 
Per tal d’assegurar la inalterabilitat física es comprovarà que els materials no són fragmentables ni evolutius. 
 
La fragmentabilitat del material es defineix com la variació de la granulometria degut als treballs de la maquinària 
de càrrega, estesa i compactació. Per garantir que els materials no són fragmentables es realitzarà l’assaig de 
fragmentabilitat definit a la Norma Francesa NF P 94-066, la qual classifica un material com fragmentable quan al 
seu índex de fragmentabilitat és superior a 7 (FR > 7). 
 
L’evolutivitat del material es defineix com la variació i el comportament de les partícules del material, per l’efecte 
del pas del temps i dels agents atmosfèrics. Les exigències respecte l’evolutivitat s’analitzaran mitjançant l’assaig 
de degradabilitat definit a la Norma Francesa NF P 94-067. No s’utilitzaran en cap cas materials molt degradables 
(DG > 20). En el cas de materials amb degradabilitat mitjana (5 < DG < 20) s’haurà de dur a terme un estudi 
especial en el qual s’ha d’incloure com a mínim els següents assaigs: 
 

 Realització de provetes amb el material previst. 

 Realització de provetes havent sotmès el material a un assaig de degradabilitat. 

 Realització de provetes havent sotmès el material a quatre assaigs successius de degradabilitat. 

 Establir la llei d’evolució de la resistència de la proveta amb el nombre d’assaigs. 
 

Aquests assaigs tindran per finalitat comprovar que el material tingui realment una degradabilitat mitjana, és a dir, 
uns valors de DG compresos entre 5 i 20.   
 
Per tal d’assegurar la inalterabilitat química es duran a terme assaigs químics instrumentals, tal com s’ha 
esmentat anteriorment.  
 
Si es considera convenient, per a caracteritzar els components del material granular o de l'àrid que puguin ser 
lixiviats i que puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en 
les seves proximitats, s'emprarà la NLT-326. 
 
 

513.2.2.2. Composició química 

 
No s'utilitzaran els materials que presentin una proporció de matèria orgànica, segons la UNE 103204, superior a 
l'u per cent (1%). 
 
El contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid (SO3), referits al material granular en 
sec, determinats segons la UNE-EN 1744-1, no serà superior a l'u per cent (1%) ni a vuit dècimes expressades en 
termes percentuals (0,8%).  
 
El material granular o l'àrid no presentarà reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment. Amb materials sobre els 
quals no existeixi suficient experiència en el seu comportament en mescles amb ciment, realitzada l'anàlisi 
química de la concentració de SiO2 i de la reducció de l'alcalinitat R, segons la UNE 146507-1, seran considerats 
potencialment reactius si: 
 

 SiO2 > R  quan R ≥ 70  

 SiO2 > 35 + 0,5R  quan R < 70 
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513.2.2.3. Plasticitat 

 
El límit líquid del material granular del sòl–ciment, segons la UNE 103103, haurà de ser inferior a trenta (30), i el 
seu índex de plasticitat, segons la UNE 103104, haurà de ser inferior a quinze (15). 
 
L'àrid fi per a capes de grava–ciment, en carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, serà no plàstic. En 
els restants casos es compliran les condicions següents: 
 

 Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25), segons la UNE 103103. 

 Índex de plasticitat inferior a sis (IP < 6), segons la UNE 103104. 
 
 

513.2.2.4. Característiques específiques de l'àrid per a grava-ciment 

 
513.2.2.4.1. Àrid gruixut 
 
Es defineix com àrid gruixut a la part de l'àrid total retinguda en el tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
La proporció de partícules triturades de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà de complir allò fixat en la 
Taula 513.1. 
 
 

 
Taula 513.1 

 Proporció mínima (% en massa) de partícules triturades de l’àrid gruixut  
 

Tipus de capa 
Categoria de trànsit pesat 

T00 a T1 T2 T3 i T4 

Calçada 75 50 30 

Vorals 50 30 

 
 
El màxim índex de llastres de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3, serà fixat pel Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, sense que en cap cas sigui superior a l'indicat en la Taula 513.2. 
 
 

Taula 513.2 
 Valor màxim de l'índex de llastres de l'àrid gruixut  

 

Tipus de capa 
Categoria de trànsit pesat 

T00 a T2 T3 i T4 

Calçada 30 35 

Vorals 40 

 
 
El màxim valor del coeficient de Los Àngeles de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-
2, haurà d'establir-se en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, sense que en cap cas sigui superior a 
l'indicat en la Taula 513.3. 
 
 

Taula 513.3  
 Valor màxim del coeficient Los Àngeles de l'àrid gruixut  

 

Tipus de capa 
Categoria de trànsit pesat 

T00 a T2 T3 i T4 

Calçada 30 35 

Vorals 40 

 
 
En les categories de trànsit pesat T1 i T2 amb materials reciclats procedents de capes de mescles bituminoses, 
paviment de formigó, materials tractats amb ciment o de demolicions de formigons de resistència a compressió 
final superior a trenta-cinc megapascals (35 MPa), el valor del coeficient de los Àngeles podrà ser inferior a trenta-
cinc (35). 
 
La proporció de terrossos d'argila no excedirà del dos i mig per mil (0,25%) en massa, segons la UNE 7133. 
 
 
513.2.2.4.2. Àrid fi 
 
Es defineix com àrid fi a la part de l'àrid total que passa pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
L'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40), per a la grava–ciment 
tipus GC20, i a trenta-cinc (35), per a la grava–ciment tipus GC25. De no complir-se aquestes condicions, el seu 
valor de blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a deu (10) i, simultàniament, l'equivalent 
de sorra, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a trenta (30), per a ambdós tipus. 
 
La proporció de terrossos d'argila no excedirà de l'u per cent (1%) en massa, segons la UNE 7133. 
 
 

513.2.3. Aigua 

 
L'aigua complirà les prescripcions de l'Article 280 d'aquest Plec. 
 
 

513.2.4. Additius 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que es puguin utilitzar per a obtenir la 
treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla, els quals hauran de ser especificats en la 
fórmula de treball i aprovats per la Direcció d’Obra. Aquesta podrà autoritzar l’ús d'un retardador d'enduriment per 
a ampliar el termini de treballabilitat del material, segons les condicions meteorològiques, així com establir el 
mètode que es vagi a emprar per a la seva incorporació, les especificacions que ha de complir aquest additiu i les 
propietats de la mescla després de la seva incorporació.  
 
La utilització de retardadors d'enduriment serà obligatòria quan la temperatura ambient durant l'estesa de la 
mescla superi els trenta graus Celsius (30 ºC), tret que la Direcció d’Obra ordeni el contrari. 
 
Únicament s'autoritzarà l'ús dels additius les característiques dels quals, i especialment el seu comportament i els 
efectes sobre la mescla en emprar-los en les proporcions previstes, vinguin garantits pel fabricant, sent obligatori 
realitzar assajos previs per a comprovar que compleixen la seva funció amb els materials i dosificacions previstes 
en la fórmula de treball. 
 
 
 

513.3. Tipus i composició de la mescla 
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El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus i composició del sòl–ciment i de la grava–ciment, 
quina granulometria, contingut de ciment i resistència a compressió simple hauran de complir allò indicat en 
aquest apartat. 
 
La granulometria del material granular empleat en la fabricació del sòl–ciment haurà d'ajustar-se a un dels fusos 
definits en la Taula 513.4.1. El tipus SC20 només es podrà emprar en carreteres amb categoria de trànsit pesat 
T3 i T4 i en vorals. 
 
 

Taula 513.4.1 
 Fusos granulomètrics del material granular del sòl-ciment  

 

Tipus de sòl–ciment 

Garbellat ponderal acumulat (% en massa) 
Obertura dels tamisos UNE-EN 993-2 (mm) 

50 40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,063 

SC40 100 80-100 67-100 62-100 53-100 45-89 30-65 17-52 5-37 2-20 

SC20 - - 100 92-100 76-100 63-100 48-100 36-94 18-65 2-35 

 
 
La granulometria dels àrids utilitzats en la fabricació de la grava–ciment haurà d'ajustar-se a un dels fusos definits 
a la Taula 513.4.2. El tipus GC25 només es podrà emprar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i 
en vorals, en substitució del sòl–ciment SC40. 
 
 

Taula 513.4.2 
 Fusos granulomètrics de l'àrid de la grava–ciment  

 

Tipus de grava–ciment 

Garbellat ponderal acumulat (% en massa) 
Obertura dels tamisos UNE-EN 993-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,063 

GC25 100 76-100 67-91 38-63 25-48 16-37 6-21 1-7 

GC20 - 100 80-100 44-68 28-51 19-39 7-22 1-7 

 
 
El contingut mínim de ciment del sòl–ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències indicades en la 
Taula 513.5. En qualsevol cas aquest contingut no serà inferior al tres per cent (3%) en massa, respecte del total 
del material granular en sec. 
 
El contingut mínim de ciment de la grava–ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències indicades 
en la Taula 513.5. En qualsevol cas aquest contingut no serà inferior al tres i mig per cent (3,5%) en massa, 
respecte del total de l'àrid en sec. 
 
 

Taula 513.5 
 Resistència mitja (*) a compressió a set dies (7 d), segons la NLT-305, (MPa)  

 

Material Zona Mínima Màxima 

grava–ciment 
Calçada 4,5 7,0 

Vorals 4,5 6,0 

sòl–ciment 
Calçada i 

vorals 
2,5 4,5 

(*) Per resistència mitja s'entén la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts al menys sobre tres (3) provetes de la mateixa pastada, 
definida d'acord a allò indicat en l'apartat 513.9.2.1. Les provetes es compactaran segons la NLT-310, amb l'energia que proporcioni 
la densitat mínima requerida en l'apartat 513.7.1 i mai amb una energia major. En el cas d'emprar ciments per a usos especials 
(ESP VI-1) aquests valors es disminuiran en un quinze per cent (15%). 

 
 
El termini de treballabilitat d'una mescla amb ciment es determinarà d'acord amb la UNE 41240, no podent ser 
inferior a allò indicat en la Taula 513.6. En el supòsit de la posada en obra per franges, el material resultant haurà 
de tenir un termini de treballabilitat tal que permeti completar la compactació de cadascuna d'elles abans que hagi 
finalitzat aquest termini en la franja adjacent executada prèviament. 
 
 

Taula 513.6 
 Termini mínim de treballabilitat (tpm)  

 

Tipus d’execució tpm  (minuts) 

Amplada completa 180 

Per franges 240 

 
 
A zones susceptibles de gelades, s’hauran de complir les dues condicions següents en el sòl–ciment: 
 

 Porositat menor del cinc per cent (< 5%) determinada segons la UNE-EN 1097-3. 

 Resistència a compressió superior a 5 megapascals (> 5 MPa), determinada segons la NLT-305. 
 

En aquestes zones es seguiran també les “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 
subterráneo en obras de carreteras”, segons l’Ordre Circular 17/03 del Ministeri de Foment, especialment allò que 
recull l’apartat 2.5 sobre consideracions sobre la gelada. 
 
En zones que el sòl–ciment s’hagi d’estendre amb temperatures molt elevades, s’hauran d’emprar mescles més 
fluïdes, amb més contingut en ciment i una relació aigua–ciment més elevada, comprovant quina és l’evolució de 
la resistència de les provetes mantingudes en cambra humida a 49 graus centígrads de temperatura. 
 
 
513.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, a allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport 
referent als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
No es podrà utilitzar en l'execució dels materials tractats amb ciment cap equip que no hagi estat prèviament 
aprovat per la Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova. 
 
 

513.4.1. Central de fabricació 

 
Es podran utilitzar centrals de mescla contínua o discontínua. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
assenyalarà la producció horària mínima de la central. 
 
La instal·lació haurà de permetre dosificar per separat el material granular o les diferents fraccions d'àrid, el 
ciment, l'aigua i, si s’escau, els additius, en les proporcions i amb les toleràncies fixades en la fórmula de treball. 
 
Les tremuges per als materials granulars hauran de tenir parets resistents i estanques, boques d'amplària 
suficient perquè la seva alimentació s'efectuï correctament, proveïdes d'una reixeta que permeti limitar la 
grandària màxima, així com d'un sobreeixidor que eviti que un excés de contingut afecti al funcionament del 
sistema de classificació. Es disposaran amb una separació suficient per a evitar contaminacions entre elles i, a 
més, hauran d’estar proveïdes a la seva sortida de dispositius ajustables de dosificació. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, establirà si els sistemes de 
dosificació dels materials poden ser volumètrics o han de ser necessàriament ponderals. En qualsevol cas, per a 
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carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, inclosos els vorals, els sistemes de dosificació de les 
fraccions de l'àrid i del ciment seran inexcusablement ponderals. 
 
En les centrals de fabricació amb dosificadors ponderals, aquests hauran de ser independents i disposar almenys 
un (1) per al material granular o, si s’escau, per a cadascuna de les fraccions de l'àrid de la grava–ciment, la 
precisió del qual serà superior al dos per cent (± 2%), i almenys un (1) per al ciment, la precisió del qual serà 
superior a l'u per cent (± 1%). 
 
L'aigua afegida es controlarà mitjançant un cabalímetre, la precisió del qual serà superior al dos per cent (± 2%), i 
un totalitzador amb indicador en la cabina de comandament de la central. 
 
En el cas que s'incorporin additius a la mescla, la central haurà de tenir sistemes d'emmagatzematge i de 
dosificació independents dels corresponents a la resta dels materials, protegits de la humitat, i un sistema que 
permeti la seva dosificació d'acord amb la fórmula de treball i les toleràncies establertes en aquest Article. 
 
Els equips de mescla hauran de ser capaços d'assegurar una completa homogeneïtzació dels components dintre 
de les toleràncies fixades. 
 
 

513.4.2. Elements de transport 

 
La mescla es transportarà al lloc d’utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament neta. 
Hauran de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir la mescla durant el seu transport. Per seguretat 
de la circulació vial serà inexcusable l’ús de cobertors per al transport per carreteres en servei. 
 
En el cas d'utilitzar estenedores com equips d'estesa, l'altura i forma dels camions serà tal que, durant 
l'abocament en l’estenedora, el camió només toca aquella a través dels corrons previstos per a aquest fi. 
 
Els mitjans de transport hauran d'estar adaptats, en tot moment, al ritme d'execució de l'obra tenint en compte la 
capacitat de producció de la central i de l'equip d'estesa i la distància entre la central i el tall d'estesa. 
 
 

513.4.3. Equip d'estesa 

 
En carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, inclosos els vorals, s'utilitzaran estenedores automotrius, 
que estaran dotades dels dispositius necessaris per a estendre el material amb la configuració desitjada, així com 
de dispositius automàtics d'anivellació. 
 
En el cas d'utilitzar estenedores que no estiguin proveïdes d'una tremuja per a la descàrrega del material des dels 
camions, aquesta haurà de realitzar-se a través de dispositius de preestesa (carretons o similars) que garanteixin 
un repartiment adequat del material davant de l'equip d'estesa. 
 
Es comprovarà, si s’escau, que els ajustaments de l’enrasador i de la mestra s'atenen a les toleràncies 
mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats pel desgast. 
 
Les amplàries mínima i màxima d'estesa es fixaran en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu 
defecte, per la Direcció d’Obra. Si a l'equip d'estesa poguessin acoblar-se peces per a augmentar la seva 
amplària, aquestes haurien de quedar perfectament alineades amb les originals. 
 
 

513.4.4. Equip de compactació 

 
Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau i estar 
dotats de dispositius per a mantenir-los humits, en cas necessari. La composició de l'equip de compactació es 
determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim per un (1) compactador vibratori de corrons 
metàl·lics i un (1) compactador de neumàtics. 
 

El corró metàl·lic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a tres-cents 
newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa d' almenys quinze tones (15 t) amb 
amplituds i freqüències de vibració adequades. El compactador de neumàtics serà capaç d'arribar a una massa 
de al menys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat que pugui 
arribar a un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa). 
 
Els compactadors de corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris 
tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. Els de neumàtics tindran 
rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin el solapament de les petjades de les rodes 
davanteres amb les petjades de les del darrere. 
 
La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les 
característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per a aconseguir una compacitat 
adequada i homogènia de la mescla amb ciment en tot el seu gruix, sense produir trencaments del material 
granular, o de l'àrid, ni enrotllaments. 
 
En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s'empraran altres de grandària i disseny 
adequats per a la tasca que es pretén realitzar. S'utilitzaran plaques o corrons vibrants de característiques 
apropiades per a assolir resultats anàlegs als obtinguts amb l'equip de compactació aprovat. 
 
 

513.4.5. Equip per a l'execució de juntes transversals en fresc 

 
Per a l'execució de les juntes transversals en fresc s'utilitzaran equips automotrius que efectuïn en cada passada 
un solc recte que penetri almenys dos terços (2/3) del gruix de la capa i que al mateix temps introdueixi en ell un 
producte adequat per a impedir que la junta es tanqui de nou. Aquest producte podrà consistir en una emulsió 
bituminosa de trencament ràpid, una cinta de plàstic flexible, un perfil ondulat de plàstic rígid o altres sistemes que 
a més d'impedir que es tanqui de nou la junta durant la compactació, permetin la transmissió de càrregues entre 
els dos costats de la junta. 
 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar en obres petites (menys de 70.000 m2) la utilització d'equips per a l'execució 
de juntes transversals en fresc proveïts d'un útil de tall que penetri almenys un terç (1/3) del gruix de la capa una 
vegada compactada. 
 
 
513.5. Execució de les obres 

 
 

513.5.1. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

 
La producció d'un material tractat amb ciment no es podrà iniciar mentre que la Direcció d’Obra no hagi aprovat la 
corresponent fórmula de treball, estudiada en el laboratori i verificada en la central de fabricació i en el tram de 
prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim: 
 

 La identificació i proporció (en sec) del material granular o de cada fracció d'àrid en l'alimentació (en 
massa). 

 La granulometria del material granular o, si s’escau, de l'àrid combinat, pels tamisos establerts en la 
definició del fus granulomètric donat en l'apartat 513.3. 

 La dosificació en massa o en volum, segons correspongui, de ciment, d'aigua i, eventualment, d'additius. 

 La densitat màxima i la humitat òptima del Próctor modificat, segons la UNE 103501. 

 La densitat mínima a aconseguir. 

 El termini de treballabilitat de la mescla. 
 
Si la marxa de les obres ho aconsella, la Direcció d’Obra podrà corregir la fórmula de treball, justificant-lo 
degudament mitjançant un nou estudi i els assajos oportuns. En tot cas s'estudiarà i aprovarà una nova fórmula 
de treball si varia la procedència d'algun dels components de la mescla. 
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Les toleràncies admissibles respecte a la fórmula de treball seran les indicades en la Taula 513.7, tenint en 
compte que en cap cas els valors podran sobrepassar els límits establerts en el corresponent fus granulomètric 
adoptat. 
 
 

Taula 513.7 
 Toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball (*)  

 

Característica Unitat Tolerància 

Garbellat tamisos 
UNE-EN 933-2 

Grandària màxima 

% sobre la 
massa total del 

material 

0 

> 4 mm +6 

≤ 4 mm +3 

0,063 mm (incloent el ciment) +1.5 

Ciment +0.3 

Humitat de compactació (aigua total) 
% respecte de la 

òptima 
-1.0/+0.5 

(*) En el sòl–ciment únicament s'exigeixen les relatives al ciment i a la humitat de compactació. 

 
 

513.5.2. Preparació de la superfície existent 

 
Es comprovaran la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la qual es vagi a estendre el sòl–ciment o 
la grava–ciment. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra indicarà 
les mesures necessàries per a obtenir una regularitat superficial acceptable i, si s’escau, per a reparar les zones 
danyades. 
 
En cas que el sòl–ciment o la grava–ciment es recolzi directament sobre roca, caldrà comprovar que en el 
moment de l’estesa la roca no presenti alteracions ni degradacions, i que la superfície s’hagi regularitzat amb 
formigó. S’assegurarà que al contacte amb la roca no hi hagi cap altre mena de material, bé sigui per 
contaminació per pas de vehicles, o bé per alteració de la pròpia roca, en el cas que sigui evolutiva davant els 
agents atmosfèrics, per tal d’evitar una discontinuïtat  en l’estructura del ferm que podria permetre l’entrada i 
circulació de l’aigua. 
 
En època seca i calorosa, i sempre que sigui previsible una pèrdua d'humitat del material estès, la Direcció d’Obra 
podrà ordenar que la superfície de suport es regui lleugerament immediatament abans de l'estesa, de manera que 
aquesta quedi humida però no entollada, eliminant les acumulacions d'aigua en superfície que haguessin pogut 
formar-se. 
 
 

513.5.3. Fabricació de la mescla 

 
En el moment d'iniciar la fabricació de la mescla el material granular o les fraccions de l'àrid estaran abassegats 
en quantitat suficient per a permetre a la central un treball sense interrupcions. El Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra fixarà el volum mínim d’abassegaments exigibles en 
funció de les característiques de l'obra i del volum de mescla que es vagi a fabricar. En el cas d'obres amb una 
superfície de calçada inferior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2) estarà abassegat el cent per cent (100%) 
del volum. En obres de carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2 o amb una superfície de calçada 
superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2) el volum mínim a exigir en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars es determinarà en funció de les característiques de l'obra, amb el marge de seguretat necessari, no 
sent mai inferior al corresponent al trenta per cent (30%) del total. 
 
La càrrega de les tremuges es realitzarà de manera que el seu contingut estigui sempre comprès entre el 
cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense desbordar. En les operacions de càrrega es 
prendran les precaucions necessàries per a evitar segregacions o contaminacions dels materials granulars. 
 

L'operació de mescla es realitzarà mitjançant dispositius capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació dels 
components. La Direcció d’Obra fixarà, a partir dels assajos inicials, el temps mínim de pastat. 
 
Es començarà mesclant els materials granulars i el ciment, afegint-ne posteriorment l'aigua i els additius, que 
aniran dissolts en aquella. La quantitat d'aigua afegida a la mescla serà la necessària per a arribar a la humitat 
fixada en la fórmula de treball, tenint en compte l'existent en el material granular, així com la variació del contingut 
d'aigua que es pugui produir per evaporació durant l'execució dels treballs. El pastat es prosseguirà fins a obtenir 
la completa homogeneïtzació dels components de la mescla, dintre de les toleràncies fixades. 
 
En les instal·lacions de mescla discontínua, no es tornarà a carregar la pastadora sense haver buidat totalment el 
seu contingut. 
 
 

513.5.4. Transport de la mescla 

 
En el transport dels materials tractats amb ciment es prendran les degudes precaucions per a reduir al mínim la 
segregació i les variacions d'humitat. Es cobrirà sempre la mescla amb lones o cobertors adequats. 
 
Es vigilarà que durant el transport no es produeixi un fals inici d’enduriment de la mescla que pot donar lloc a una 
disminució de la resistència. En aquest cas la Direcció d’Obra podrà decidir que el transport de la mescla es 
realitzi en camions formigonera. 
 
 

513.5.5. Abocament i estesa de la mescla 

 
L'abocament i l'estesa es realitzaran prenent les precaucions necessàries per a evitar segregacions i 
contaminacions. El gruix de la capa abans de compactar haurà de ser tal que, amb la compactació, s'obtingui el 
gruix previst en els Plànols amb les toleràncies establertes en aquest Article, tenint en compte que, en cap cas, es 
permetrà el recreixement de gruix en capes primes una vegada iniciada la compactació. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà l'amplària d'estesa. 
Sempre que sigui possible el sòl–ciment o la grava–ciment s'estendrà en l'amplària completa. En cas contrari, i 
tret que la Direcció d’Obra ordeni altra cosa, l'estesa començarà per la vora inferior i es realitzarà per franges 
longitudinals. L'amplària d'aquestes serà tal que es realitzi el menor nombre de juntes possibles i s'aconsegueixi 
la major continuïtat de l'estesa, tenint en compte l'amplària de la secció, l'eventual manteniment de la circulació, 
les característiques de l'equip d'estesa i la producció de la central. Únicament es permetrà la col·locació de la 
mescla per semiamples contigus quan es pugui garantir que la compactació i terminació de la franja estesa en 
segon lloc s'hagi finalitzat abans d'haver transcorregut el termini de treballabilitat de la primera, tret que la Direcció 
d’Obra autoritzi l'execució d'una junta de construcció longitudinal. 
 
 

513.5.6. Prefissuració 

 
Es farà una prefissuració de les capes tractades amb ciment en els casos en els quals així s'assenyali en la 
Norma 6.1 IC de Seccions de ferm, i sempre que ho indiqui el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o la 
Direcció d’Obra. 
 
Per a això, abans d'iniciar la compactació de la capa, es realitzaran en ella juntes en fresc en sentit transversal, i 
si l’amplada de la carretera ho permet, també en sentit longitudinal. El Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra establirà la distància a la qual han de realitzar-se les juntes 
transversals en fresc, depenent de la categoria de trànsit pesat, de la zona climàtica i del gruix de les capes que 
es disposin per damunt. Excepte justificació en contrari, la separació entre juntes estarà compresa entre tres i 
quatre metres (3 a 4 m). 
 
S’utilitzarà l'equip i el mètode d'execució aprovats i fixats per la Direcció d’Obra, després de la realització del tram 
de prova. 
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513.5.7. Compactació i terminació  

 
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra, d'acord amb els resultats del tram de 
prova. Es compactarà mentre la mescla estigui dintre del seu termini de treballabilitat, fins a arribar a la densitat 
especificada en l'apartat 513.7.1. 
 
La compactació es realitzarà de manera contínua i sistemàtica. Si l'estesa del material es realitza per franges, al 
compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui, almenys, quinze centímetres (15 cm) de 
l'anterior, per la qual cosa s'haurà de disposar en les vores d'una contenció lateral adequada, o un sobreample 
que posteriorment s’eliminarà. 
 
Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l'equip d'estesa, els canvis de direcció dels 
equips de compactació es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s'efectuaran amb 
suavitat. Els elements de compactació hauran d'estar sempre nets i, si calgués, humits. 
 
En tot moment, i especialment en temps sec i calorós, o amb fort vent, haurà de mantenir-se humida la superfície 
mitjançant un reg amb aigua finament polvoritzada. 
 
En una secció transversal qualsevol, la compactació d'una franja haurà de quedar acabada abans que hagi 
transcorregut el termini de treballabilitat de l'adjacent executada prèviament. 
 
Una vegada acabada la compactació de la capa, no es permetrà el seu recreixement. No obstant això, i sempre 
dintre del termini de treballabilitat de la mescla, la Direcció d’Obra podrà autoritzar un reperfilat de les zones que 
depassin la superfície teòrica, recompactant posteriorment la zona corregida. 
 
 

513.5.8. Execució de juntes de treball  

 
Es disposaran juntes de treball transversals quan el procés constructiu s'interrompi més temps que el termini de 
treballabilitat i sempre al final de cada jornada. 
 
Si es treballa per fraccions de l'amplària total es disposaran juntes de treball longitudinals sempre que no sigui 
possible compactar el material d'una franja dintre del termini màxim de treballabilitat del material de la franja 
adjacent posat en obra amb anterioritat, la qual cosa ha de ser evitada en la mesura del possible. 
 
Les juntes de treball es realitzaran de manera que la seva vora quedi perfectament vertical, aplicant a aquesta 
vora el tractament que ordeni la Direcció d’Obra. 
 
 

513.5.9. Curat i protecció superficial 

 
Una vegada acabada la capa es procedirà a l'aplicació d'un reg amb una emulsió bituminosa, del tipus i en la 
quantitat que figurin en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o que, en el seu defecte, assenyali la 
Direcció d’Obra, d'acord amb allò indicat en l'Article 532 d'aquest Plec. 
 
Aquesta operació s'efectuarà immediatament acabada la compactació, i en cap cas després de transcórrer tres 
hores (3 h) des de l’acabament, mantenint-se fins llavors la superfície en estat humit. 
 
Es prohibirà la circulació de tot tipus de vehicles sobre les capes recentment executades, almenys durant els tres 
dies (3 d) següents al seu acabament, i durant set dies (7 d) als vehicles pesats. 
 
En el cas que es vagi a circular per sobre de la capa de sòl–ciment o de grava–ciment abans de l'execució de la 
capa superior, s’haurà de protegir el reg de curat estenent un àrid de cobertura, que complirà allò especificat en 
l'Article 532 d'aquest Plec. Després de la seva estesa es procedirà al compactat amb un compactador de 
neumàtics i, prèviament a l'obertura al trànsit, s'escombrarà per a eliminar l'àrid sobrant. 
 

La Direcció d’Obra fixarà, depenent dels tipus, ritmes i programes de treball, el termini per a l'estesa de la capa 
superior, que haurà de ser el màxim possible. En cap cas serà inferior a set dies (7 d). 
 
 
513.6. Tram de prova  

 
Abans d'iniciar-se la posada en obra dels materials tractats amb ciment serà preceptiva la realització del 
corresponent tram de prova que es realitzarà amb el gruix previst i la fórmula de treball estudiada i emprant els 
mateixos mitjans que es vagin a utilitzar després pel Contractista per a l'execució de les obres, per a comprovar la 
fórmula de treball, els equips necessaris per a l'execució de les obres i, especialment, la forma d'actuació de 
l'equip de compactació. Així mateix, es verificarà, mitjançant presa de mostres, la conformitat del material amb les 
condicions especificades sobre humitat, gruix de la capa, granulometria, contingut de ciment i altres requisits 
exigits. 
 
Durant l'execució del tram de prova s'analitzarà la correspondència, si s’escau, entre els mètodes de control de la 
humitat i densitat in situ, establerts en els Plecs de Prescripcions Tècniques, i altres mètodes ràpids de control. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà la longitud del tram 
de prova, que no serà inferior a cent metres (100 m). La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva 
realització com part integrant de la unitat d'obra definitiva. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball; en el primer cas es podrà iniciar la fabricació del material 
tractat amb ciment. En el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, 
correcció parcial de l'assajada, correccions en la central de fabricació i en els sistemes d'estesa, etc.). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista ; en el primer cas, aprovarà la seva forma 
específica d'actuació. En el segon, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar altres 
suplementaris. 

 
 
513.7. Especificacions de la unitat acabada 

 
513.7.1. Densitat 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la densitat de la capa després del procés de compactació, la 
qual no haurà de ser inferior al noranta-vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor 
modificat, segons la UNE 103501, definida en la fórmula de treball. 
 
 

513.7.2. Resistència mecànica 

 
La resistència a compressió simple a set dies (7 d), segons la NLT-305, haurà d'estar compresa entre els límits 
especificats en l'apartat 513.3. 
 
 

513.7.3. Terminació, rasant, amplària i gruix 

 
La superfície de la capa acabada haurà de presentar una textura uniforme, exempta de segregacions i 
ondulacions, i amb els pendents adequats. La rasant no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per 
sota d'ella en més de quinze mil·límetres (15 mm). El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o la Direcció 
d’Obra, podran modificar el límit anterior. 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser inferior, ni 
superior en més de deu centímetres (10 cm), a la establerta en els Plànols de seccions tipus. 
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El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus. 
 
 

513.7.4. Regularitat superficial. 

 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, de la capa acabada haurà de complir allò fixat en la 
Taula 513.8, en funció de la seva posició relativa sota les capes de mescles bituminoses i de la categoria de 
trànsit pesat. 

 
 

Taula 513.8  
Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm)  

 

Percentatge 
d’hectòmetres 

Categoria de trànsit pesat i posició relativa de la capa 

T00 a T2 

T3, T4 i vorals 

 
1ª Capa sota 

mescles 
bituminoses 

 

2ª Capa sota 
mescles 

bituminoses 

50 <2,5 <3,0 <3,0 

80 <3,0 <3,5 <3,5 

100 <3,5 <4,0 <4,0 

 
 
513.8. Limitacions de l’execució  

 
Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l'execució de materials tractats amb ciment: 
 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta graus Celsius (30ºC). 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5ºC) i existeixi previsió de 
gelades. La Direcció d’Obra podrà baixar aquest límit a la vista dels resultats de compactació i consecució 
de resistències en obra, però mai per sota de zero graus Celsius (0ºC). 

 Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 
 

 
513.9. Control de qualitat 

 
La Direcció d’Obra fixarà, per a cada cas, el mètode de control, la grandària del lot i el tipus i el nombre d'assajos 
a realitzar. També s'establiran els mètodes ràpids de control que es poden utilitzar i les condicions bàsiques 
d’utilització. 
 
La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es realitzarà en punts prèviament seleccionats mitjançant 
mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal, de tal forma que hi hagi almenys una presa o assaig 
per cada hectòmetre (1/hm). 
 
 

513.9.1. Control de procedència dels materials. 

 
513.9.1.1. Ciment 

 
Se seguiran les prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec. 
 

 

513.9.1.2. Materials granulars 

 
De cada procedència del material granular per a la fabricació de sòl–ciment i per a qualsevol volum de producció 
previst, es prendran quatre (4) mostres, segons la UNE-EN 932-1, i de cadascuna d'elles es determinarà: 
 

 El límit líquid i l'índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament. 

 El contingut de matèria orgànica, segons la UNE 103204. 

 El contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid, segons la UNE-EN 1744-1. 

 La granulometria del material granular, segons la UNE-EN 933-1. 
 
Si amb l'àrid per a la fabricació de la grava–ciment s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les 
especificacions tècniques obligatòries d'aquest Article o estigués en possessió d'una marca, segell o distintiu de 
qualitat homologat, segons allò indicat en l'apartat 513.12, els criteris descrits a continuació per a realitzar el 
control de procedència de l'àrid per a la grava–ciment no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les 
facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedència de l'àrid de la 
grava–ciment i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran quatre (4) mostres, segons la UNE-EN 
932-1. Cal que aquestes mostres siguin representatives del material avaluat, prenent-se de diferents punts. De 
cada una d’aquestes mostres es determinarà: 
 

 El coeficient de Los Àngeles de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2. 

 Índex de llastres, segons la UNE-EN 933-3. 

 Proporció de partícules triturades de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5. 

 El contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid, segons la UNE-EN 1744-1. 

 La granulometria de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1. 
 
La Direcció d’Obra podrà ordenar la realització dels següents assajos addicionals sobre els àrids de la grava–
ciment: 
 

 Proporció de terrossos d'argila de l'àrid gruixut i de l'àrid fi, segons la UNE 7133. 

 Equivalent de sorra de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-8, i, si s’escau, de blau de metilè, segons la UNE-
EN 933-9. 

 Límit líquid i l'índex de plasticitat de l'àrid fi, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament. 
 
 

513.9.2. Control d'execució. 

 
513.9.2.1. Fabricació 

 
S'examinarà la descàrrega a l’abassegament i a l'alimentació de la central de fabricació, rebutjant els materials 
granulars que, a primera vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim 
aprovat en la fórmula de treball. S'abassegaran a part els que presentin alguna anomalia d'aspecte, tals com 
diferent coloració, segregació, plasticitat, etc., fins a la decisió de la seva acceptació o rebuig.  
 
Es vigilarà l'altura dels apilaments i l'estat dels seus elements separadors i dels accessos. 
 
Amb el material granular del sòl–ciment o amb cada fracció granulomètrica de l'àrid de la grava–ciment que es 
produeixi o rebi, es realitzaran els següents assajos: 
 

 Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) de materials granulars o cada dia si s'empra menys material, sobre 
un mínim de dos (2) mostres, una al matí i una altra a la tarda: 
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o Granulometria per tamisat, segons la UNE-EN 933-1, per a cada fracció de l'àrid de la grava–
ciment. 

o Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament, amb el 
material granular del sòl–ciment. 

o Equivalent de sorra de l'àrid fi de la grava–ciment, segons la UNE-EN 933-8, i, si s’escau, blau de 
metilè, segons la UNE-EN 933-9. 

 

 Per cada cinc mil metres cúbics (5.000 m3) d'àrids de la grava–ciment o una (1) vegada a la setmana si 
s'empra menys material: 

 
o L'índex de llastres de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3. 
o Límit líquid i índex de plasticitat de l'àrid fi, segons les UNE 103103 i UNE 103104, 

respectivament. 
o Proporció de partícules triturades de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5. 

 

 Almenys una (1) vegada al dia o sempre que es canviï de procedència: 
 

o Contingut de matèria orgànica, segons la UNE 103204, del material granular. 
o Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid, segons la UNE-EN 

1744-1, del material granular. 
o Coeficient de Los Àngeles de l'àrid gruixut de la grava–ciment, segons la UNE-EN 1097-2. 
o Proporció de terrossos d'argila de l'àrid gruixut i de l'àrid fi de la grava–ciment, segons la UNE 

7133. 
 
Es realitzaran assaigs d’humitat–sequedat sobre el material estabilitzat, segons la NLT 302/96, amb la freqüència 
que indiqui la Direcció d’Obra. 
 
Així mateix es prendrà un mínim de dos (2) vegades al dia (matí i tarda), segons la UNE-EN 932-1, almenys una 
(1) mostra representativa de la mescla de components en sec, i es determinarà la seva granulometria, segons la 
UNE-EN 933-1. 
 
En les instal·lacions de fabricació amb mesclador de funcionament continu es calibrarà diàriament el flux de la 
cinta subministradora de materials en sec, detenint-la carregada, recollint i pesant el material existent en una 
longitud triada. Almenys una (1) vegada cada quinze dies (15 d) es verificarà, si s’escau, la precisió de les 
bàscules de dosificació, mitjançant un conjunt adequat de peses patró. 
 
A la sortida del mesclador es controlarà l'aspecte de la mescla en cada element de transport, rebutjant totes les 
mescles segregades i aquelles no barrejades de forma homogènia. 
 
Almenys una (1) vegada per lot es determinarà la humitat del material tractat, segons la UNE 103300, i en tot cas 
es portarà a terme aquest control dos (2) vegades al dia, una al matí i una altra a la tarda. Així mateix, es durà un 
control del consum mitjà de ciment. 
 
Es prendran mostres a la descàrrega del mesclador amb les quals es fabricaran provetes per a la comprovació de 
la seva resistència a compressió, que es conservaran segons les condicions previstes en la UNE 83301. El Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà el nombre de pastades 
diferents que s'han de controlar, així com el nombre de provetes per pastada que calgui fabricar. 
 
En carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 i T0, es controlaran per cada lot com a mínim tres (3) pastades 
diferents, valor que es podrà reduir a dos (2) en els restants casos. El nombre de provetes confeccionades de 
cada pastada no serà inferior a tres (3). 
 
En el cas de centrals discontínues es considerarà com pastada cadascuna de les descàrregues de la mescladora, 
mentre que en centrals contínues serà el producte resultant de tres (3) descàrregues seguides de la mescladora. 
 

Per a la fabricació de provetes s'utilitzarà el mètode indicat en la NLT-310, si bé les provetes s’hauran de 
compactar fins a arribar a una densitat seca no superior a la mínima exigida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. Aquestes provetes s'assajaran a l'edat de set dies (7 d), segons la NLT-305. 
 
 

513.9.2.2. Posada en obra. 

 
513.9.2.2.1. Abocament i estesa 
 
Abans d'abocar la mescla, es comprovarà la seva homogeneïtat, rebutjant tot el material sec o segregat. 
 
Es comprovarà contínuament el gruix estès mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la 
Direcció d’Obra, tenint en compte la disminució que sofrirà al compactar el material. 
 
 
513.9.2.2.2. Compactació 
 
Es comprovarà la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació, verificant: 
 

 Que el nombre i el tipus de compactadors són els aprovats. 

 El funcionament dels dispositius d’humectació i de neteja. 

 El llast i la massa total dels compactadors i, si s’escau, la pressió d'inflat de les rodes dels compactadors 
de neumàtics. 

 La freqüència i l'amplitud dels compactadors vibratoris. 

 El nombre de passades de cada compactador. 
 
S'efectuaran mesuraments de la densitat i de la humitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima 
de set (7) mesures per cada lot definit en l'apartat 513.9.3. Per a la realització d'aquests assajos es podran 
utilitzar mètodes ràpids no destructius, sempre que, mitjançant assajos previs, s'hagi determinat una 
correspondència raonable entre aquests mètodes i els definits en la UNE 103503. Sense perjudici d’això, serà 
preceptiu que el calibratge i contrast d'aquests equips amb els assajos de les UNE 103300 i UNE 103503 es 
realitzi periòdicament durant l'execució de les obres, en terminis no inferiors a quinze dies (15 d) ni superiors a 
trenta (30). 
 
El sòl–ciment obtingut ha de complir amb les exigències tant de resistència com de densitat, ja que un sòl–ciment 
resistent però molt porós seria fàcilment alterable per l’aigua i el gel. 
 
És més important mantenir un elevat valor de la densitat aparent que de la humitat seca, ja que la humitat inicial 
es combinarà amb el ciment i passarà a formar part de l’esquelet sòlid. 
 
Els assajos de laboratori de referència han de realitzar-se amb la mateixa granulometria del material estès i amb 
el percentatge de ciment que s’hi vagi a aportar, no essent vàlids els que es realitzin únicament amb l’àrid sense 
lligant. 
 
 
513.9.2.2.3. Curat i protecció superficial. 
 
Es controlarà que la superfície de la capa romangui constantment humida fins a l'estesa del producte de curat, 
però sense que es produeixin entollaments. 
 
Es realitzarà un (1) control diari, com a mínim, de la dotació d'emulsió bituminosa empleada en el reg de curat, i, 
si s’escau, de l'àrid de cobertura, d'acord amb allò especificat en l'Article 532 d'aquest Plec. 
 
 

513.9.3. Control de recepció de la unitat acabada 
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Es considerarà com lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els tres criteris 
següents: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

 Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada. 

 La fracció construïda diàriament. 
 
El gruix de la capa es comprovarà mitjançant l'extracció de testimonis cilíndrics en emplaçaments aleatoris, en 
nombre no inferior a allò establert pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, per la 
Direcció d’Obra. El nombre mínim de testimonis per lot serà de dos (2), augmentant-lo fins a cinc (5) si el gruix 
d'algun dels dos (2) primers fos inferior al prescrit. Els orificis produïts s'emplenaran amb material de la mateixa 
qualitat que l' utilitzat en la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat. 
 
La regularitat superficial de la capa executada es comprovarà mitjançant l'Índex de Regularitat Internacional (IRI), 
segons la NLT-330, que haurà de complir allò especificat en l'apartat 513.7.4. 
 
Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, en l'eix, 
angles de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no excedeixi de la meitat de la 
distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà que la superfície estesa i 
compactada presenta un aspecte uniforme, així com una absència de segregacions. Es verificarà també 
l'amplària de la capa. 
 
 
513.10. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
513.10.1. Densitat 

 
Les densitats mitges obtingudes in situ en el lot no hauran de ser inferiors a les especificades en l'apartat 513.7.1; 
no més de dos (2) individus de la mostra podran mostrar resultats de fins a dos (2) punts percentuals per sota de 
la densitat exigida. En els punts que no compleixin això es realitzaran assajos de resistència mecànica sobre 
testimonis aplicant-se els criteris establerts en l'apartat 513.10.2. 
 
 

513.10.2. Resistència mecànica 

 
La resistència mitja d'un lot a una determinada edat, es determinarà com mitjana de les resistències de les 
provetes fabricades d'acord amb allò indicat en l'apartat 513.9.2.1. Si la resistència mitja de les provetes del lot als 
set dies (7 d) fos superior a la mínima i inferior a la màxima de les referenciades, s'acceptarà el lot. 
 
Si la resistència mitja fos superior a la màxima hauran de realitzar-se juntes de contracció per serrat a una 
distància no superior a la indicada en l'apartat 513.5.6 i de manera que no quedin a menys de dos metres i mig 
(2,5 m) de possibles esquerdes de retracció que s'hagin pogut formar. 
 
Si la resistència mitja fos inferior a la mínima exigida, però no al seu noranta per cent (90%), el Contractista podrà 
triar entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o sol·licitar la 
realització d'assajos d'informació. Si fos inferior al noranta per cent (90%) de la mínima exigida el Contractista 
podrà triar entre demolir el lot o esperar als resultats dels assajos de resistència sobre testimonis. 
 
Els assajos d'informació per a l'avaluació de la resistència mecànica del lot no conforme es realitzaran, si s’escau, 
comparant els resultats d'assajos a compressió simple de testimonis extrets d'aquest lot amb els d'extrets d'un lot 
acceptat. Aquest haurà d'estar el més pròxim possible i amb unes condicions de posada en obra similars a les del 
lot no conforme. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el nombre de testimonis a extreure en cadascun dels lots 
(acceptat i no conforme), que en cap cas haurà de ser inferior a quatre (4). L'edat de trencament dels testimonis, 
que serà la mateixa per a ambdós lots, serà fixada per la Direcció d’Obra. 
 

El valor mitjà dels resultats dels testimonis del lot no conforme es comprovarà amb el valor mig dels extrets en el 
lot acceptat: 
 

 Si no fos inferior, el lot es podrà acceptar. 

 Si fos inferior a ell però no al seu noranta per cent (90%), s'aplicarà al lot les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 Si fos inferior al seu noranta per cent (90%) però no al seu vuitanta per cent (80%), la Direcció d’Obra 
podrà aplicar les sancions previstes pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si fos inferior al seu vuitanta per cent (80%), es demolirà el lot i es reconstruirà, per compte del 
Contractista, al seu càrrec. 

 
Si no es compleix alguna de les condicions indicades es rebutjarà el lot, que serà demolit, i el seu producte 
transportat a abocador o utilitzat com indiqui la Direcció d’Obra. 
 
 

513.10.3. Gruix 

 
El gruix mitjà obtingut no haurà de ser inferior a allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
o en els Plànols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats 
que baixin de l'especificat en un deu per cent (10%). 
 
Si el gruix mitjà obtingut fora inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat, es demolirà la capa 
corresponent al lot controlat i es reposarà, per compte del Contractista, al seu càrrec. Si el gruix mitjà obtingut fora 
superior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat, es compensarà la diferència amb un gruix addicional 
equivalent de la capa superior aplicat en tota l'amplària de la secció tipus, per compte del Contractista, al seu 
càrrec. 
 
No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima. 
 
 

513.10.4. Rasant 

 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de les toleràncies especificades, ni existiran zones que retinguin aigua. Quan la tolerància sigui 
depassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la Direcció d’Obra podrà acceptar la superfície 
sempre que la capa superior a ella compensi el minvament amb el gruix addicional necessària sense increment 
de cost per a infraestructures.cat. Quan la tolerància sigui depassada per excés, es corregirà mitjançant fresat 
per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del 
valor especificat en els Plànols. 
 
 

513.10.5. Regularitat superficial 

 
Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no excediran dels límits establerts en 
l'apartat 513.7.4. Si se sobrepassessin aquests límits, es procedirà de la següent manera: 
 

 Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes 
mitjançant fresat per compte del Contractista, al seu càrrec, tenint en compte tot allò especificat en 
l'apartat 513.10.3. 

 Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat, s'aplicarà una penalització 
econòmica del deu per cent (10%). 

 
 
513.11. Amidament i abonament  
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La preparació de la superfície existent es considerarà inclosa en la unitat d'obra corresponent a la construcció de 
la capa subjacent i, per tant, no donarà lloc al seu abonament per separat. 
 
Els materials tractats amb ciment s’amidaran per metres cúbics (m3) realment fabricats i col·locats en obra, 
mesurats en els Plànols de seccions tipus. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà fixar un únic abonament de la grava–ciment o del sòl–
ciment, en el qual s'incloguin totes les operacions i tots els components, fins i tot el ciment. 
 
L'abonament dels materials tractats amb ciment inclou en tot cas l'execució de juntes en fresc. 
 
L'aplicació del lligant bituminós per al reg de curat, així com l'eventual àrid de protecció superficial, inclosa la seva 
estesa i piconat, s'abonarà d’acord amb l’Article 532. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
513.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 
 

 NLT-305. Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerants hidràulics. 

 NLT-310. Compactació amb martell vibrant de materials granulars tractats. 

 NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc). 

 NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres. 

 NLT-302. Humitat–sequedat de provetes de sòl–ciment. 

 UNE 7133. Determinació de terrossos d'argila en àrids per a la fabricació de morters i formigons. 

 UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidràulics. Mètodes d'assaig. Determinació del termini 
de treballabilitat. 

 UNE 83301. Assajos de formigó. Fabricació i conservació de provetes. 

 UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande. 

 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl. 

 UNE 103201. Determinació quantitativa del contingut en sulfats solubles d'un sòl. 

 UNE 103204. Determinació del contingut de matèria orgànica oxidable d'un sòl pel mètode del 
permanganat potàssic. 

 UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa. 

 UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor modificat. 

 UNE 103503. Determinació "in situ" de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra. 

 UNE 146507-1. Assajos d'àrids. Determinació de la reactivitat potencial dels àrids. Mètode químic. Part 1: 
Determinació de la reactivitat àlcali–sílice i àlcali–silicat. 

 UNE-EN 196-3. Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d'enduriment i de 
l'estabilitat de volum. 

 UNE-EN 932-1. Assajos per a determinar les propietats generals dels àrids. Part 1: Mètodes de mostreig.  

 UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de 
la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat. 

 UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de 
la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures. 

 UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: Determinació de 
la forma de les partícules. Índex de llastres. 

 UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: Determinació del 
percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut. 

 UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels 
fins. Assaig de l'equivalent de sorra. 

 UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels 
fins. Assaig blau de metilè. 

 UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: 
Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació. 

 UNE-EN 1097-3. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 3: 
Determinació de la densitat aparent i la porositat. 

 UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química. 

 NF P 94-066. Fragmentabilitat del material petri. Sòls: Reconeixement i assaigs – Coeficient de 
fragmentabilitat dels materials rocosos. 

 NF P 94-067. Degradabilitat del material petri. Sòls: Reconeixement i assaigs. Coeficient de degradabilitat 
dels materials rocosos. 
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CAPÍTOL 3 . REGS BITUMINOSOS 
 
 
 
 

Article 530. Regs d’emprimació 
 
 
 
530.1. Definició 

 
Es defineix com a reg d’emprimació l'aplicació d'un lligant hidrocarbonat sobre una capa granular, prèvia a la 
col·locació sobre aquesta d'una capa o d'un tractament bituminós. 
 
 
530.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Independentment de l'anterior, s'estarà, en tot cas a allò que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

530.2.1. Lligant hidrocarbonat 

 
El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar vindrà fixat pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i, excepte 
justificació en contra, haurà d'estar inclòs entre els indicats a l'Article 213, «Emulsions bituminoses» d'aquest 
Plec, sempre que en el tram de prova es mostri la seva idoneïtat i compatibilitat amb el material granular a 
emprimar. 
 
 

530.2.2. Àrid de cobertura 

 
 

530.2.2.1. Condicions generals 

 
L'àrid de cobertura a utilitzar, eventualment, en regs d’emprimació serà sorra natural, sorra matxucada o una 
mescla d'ambdues. 
 
 

530.2.2.2. Granulometria 

 
La totalitat de l'àrid haurà de passar pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no contenir més d'un quinze per cent 
(15%) de partícules inferiors al tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, segons la UNE-EN 933-1. 

 
 

530.2.2.3. Neteja 

 
L'àrid haurà d'estar exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres matèries 
estranyes. 
 
L'equivalent de sorra de l'àrid, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40). 
 
 

530.2.2.4. Plasticitat 

 
El material haurà de ser “no plàstic”, segons la UNE 103104. 
 

 

530.3. Dotació dels materials 

 
La dotació del lligant quedarà definida per la quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi en un 
període de vint-i-quatre hores (24 h). La dotació no serà inferior en cap cas a cinc-cents grams per metre quadrat 
(500 g/m2) de lligant residual. 
 
La dotació de l'àrid de cobertura serà la mínima necessària per a l'absorció d'un excés de lligant, o per garantir la 
protecció de la emprimació sota l'acció de l'eventual circulació durant l'obra sobre aquesta capa. La dotació, en 
cap cas, serà superior a sis litres per metre quadrat (6 l/m2), ni inferior a quatre litres per metre quadrat (4 l/m2). 
 
En qualsevol circumstància, la Direcció d’Obra fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra. 
 
 
530.4. Equip necessari per a l'execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, a allò que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport 
pel que fa als equips utilitzats en l'execució de les obres. 
 
 

530.4.1. Equip per a l'aplicació del lligant hidrocarbonat 

 
L'equip per a l'aplicació del lligant hidrocarbonat anirà muntat sobre neumàtics, i haurà de ser capaç d'aplicar la 
dotació de lligant especificada,a la temperatura prescrita. El dispositiu regador proporcionarà una uniformitat 
transversal suficient, segons la Direcció d’Obra, i haurà de permetre  la recirculació en buit del lligant. 
 
En punts inaccessibles a l'equip descrit en el paràgraf anterior, i per completar l'aplicació,es podrà utilitzar  un 
equip portàtil, proveït d'una llança de mà. 
 
Si fos necessari escalfar el lligant, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per serpentins submergits 
a la cisterna, la qual haurà de ser calorífuga. En tot cas, la bomba d'impulsió del lligant haurà de ser accionada 
per un motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió. L'equip també haurà d'estar dotat d'un termòmetre per al 
lligant, l'element sensor del qual no podrà estar situat en les proximitats d'un element calefactor. 
 
 

530.4.2. Equip per a  l'estesa de l'àrid de cobertura 

 
Per a l'estesa de l'àrid, s'utilitzaran estenedores mecàniques, incorporades a un camió o autopropulsades. 
Únicament es podrà estendre l'àrid manualment, amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra, si es tractés de 
cobrir zones aïllades en les que hagués excés de lligant. En tot cas, l'equip utilitzat haurà de proporcionar una 
repartició homogènia de l'àrid. 
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530.5. Execució de les obres 

 
 

530.5.1. Preparació de la superfície existent 

 
Es comprovarà que la superfície sobre la qual es vagi a efectuar el reg d’emprimació compleix les condicions 
especificades per a la unitat d'obra corresponent, i no es trobi reblanida per un excés d'humitat. En cas contrari, 
haurà de ser corregida d'acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals referent a la unitat d'obra 
de què es tracti, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o les instruccions de la Direcció d’Obra.  
 
Immediatament abans de procedir a l'aplicació del lligant hidrocarbonat, la superfície a emprimar es netejarà de 
pols, brutícia, fang i materials solts o perjudicials. Per a això s'utilitzaran escombres mecàniques o màquines 
d'aire a pressió; als llocs inaccessibles a aquests equips es podran utilitzar escombres de mà. Es cuidarà 
especialment de netejar les vores de la zona a emprimar. Un vegada neta la superfície, es regarà lleugerament 
amb aigua, sense saturar-la. 
 
 

530.5.2. Aplicació del lligant hidrocarbonat 

 
Quan la superfície a emprimar mantingui encara certa humitat, s'aplicarà el lligant hidrocarbonat amb la dotació i a 
la temperatura aprovades per la Direcció d’Obra. Aquesta podrà dividir la dotació total en dos (2) aplicacions, si 
així ho requereix la correcta execució del reg. 
 
L'estesa del lligant hidrocarbonat s'efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la en les juntes transversals de 
treball. Per a això, es col·locaran, sota els difusors, tires de paper o un altre material a les zones on es comenci o 
interrompi el reg. On fos necessari regar per franges, es procurarà una lleugera superposició del reg en la unió de 
dues contigües. 
 
La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui compresa entre vint i cent segons 
Saybolt Furol (20 a 100 sSF), segons la NLT-138, en el cas que s'utilitzi un betum fluïdificat per a regs 
d’emprimació, o entre cinc i vint segons Saybolt Furol (5 a 20 sSF), segons la NLT-138, en el cas que s'utilitzi  una 
emulsió bituminosa. 
  
Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, aquells elements com vorades, tanques, senyals, balises, arbres, etc. 
que hi estiguin exposats. 
 
 

530.5.3. Estesa de l'àrid de cobertura 

 
L'eventual estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, per ordre de la Direcció d’Obra, quan sigui necessari fer 
circular vehicles sobre la emprimació o bé on s'observi que, part d’ ella, està sense absorbir vint-i-quatre hores (24 
h) després d'estès el lligant. 
 
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà per mitjans mecànics de manera uniforme i amb la dotació aprovada 
per la Direcció d’Obra. En el moment de la seva estesa, l'àrid no haurà de contenir més d'un dos per cent (2%) 
d'aigua lliure, aquest límit podrà elevar-se al quatre per cent (4%), si s’utilitza emulsió bituminosa. 
 
S'evitarà el contacte de les rodes de l’estenedora amb lligant sense cobrir. Si s’hagués d’estendre àrid sobre una 
franja emprimada, sense que ho hagués estat la franja adjacent, es deixarà sense cobrir una zona d'aquella d'uns 
vint centímetres (20 cm) d'amplària, al costat de la superfície que encara no hagi estat tractada. 
 
 
530.6. Limitacions de l'execució 

 

El reg d’emprimació es podrà aplicar només quan la temperatura ambient sigui superior a  deu graus Celsius (10 
°C), i no existeixi previsió de precipitacions atmosfèriques. Aquest límit es podrà rebaixar per la Direcció d’Obra a 
cinc graus Celsius (5 °C), si la temperatura ambient tendeix a augmentar.  
 
L'aplicació del reg d’emprimació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa superposada al reg, 
de manera que el lligant hidrocarbonat no hagi perdut la seva efectivitat com a element d'unió. Quan la Direcció 
d’Obra ho cregui necessari, s'efectuarà un altre reg d’emprimació, el qual no serà d'abonament si la pèrdua 
d'efectivitat del reg anterior fos imputable al Contractista.  
 
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d’emprimació, mentre no s'hagi absorbit tot el lligant o, si s'hagués 
estès àrid de cobertura, durant les quatre hores (4 h) següents a l'estesa del àrid. En tot cas, la velocitat dels 
vehicles no haurà de sobrepassar els quaranta quilòmetres per hora (40 km/h). 
 
 
530.7. Control de qualitat 

 
 

530.7.1. Control de procedència dels materials 

 
El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes en l'apartat 212.4 o 213.4 d'aquest Plec, 
segons el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar. 
 
De cada procedència de l'àrid, i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran dues (2) mostres, 
segons la UNE-EN 932-1, i de cadascuna d'elles es determinarà l'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8. 

 

 

530.7.2. Control de qualitat dels materials  

 
 

530.7.2.1. Control de qualitat del lligant hidrocarbonat 

 
El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes en l'apartat 212.5  o 213.5 d'aquest Plec, 
segons el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar. 
 
 

530.7.2.2. Control de qualitat de l'àrid de cobertura 

 
El control de qualitat de l'àrid de cobertura serà fixat per la Direcció d’Obra. 
 
 

530.7.3. Control d'execució 

 
Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al més petit d'entre els resultants d'aplicar els tres 
(3) criteris següents: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

 Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada. 

 La superfície emprimada diàriament. 
 
En tot cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran fixar una altra grandària de 
lot.  
 
Les dotacions de lligant hidrocarbonat i, eventualment, d'àrid, es comprovaran mitjançant el pesatge de safates 
metàl·liques o fulls de paper, o d'un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'aplicació del 
lligant o l'estesa de l'àrid, en almenys cinc (5) punts. En cadascuna d'aquestes safates, xapes o fulls, es 
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determinarà la dotació de lligant residual, segons la UNE-EN 12697-3. La Direcció d’Obra podrà autoritzar la 
comprovació de les dotacions mitges de lligant hidrocarbonat i àrids, per altres mitjans. 
 
Es comprovaran la temperatura ambient, la de la superfície a emprimar i la del lligant hidrocarbonat, mitjançant 
termòmetres col·locats lluny de qualsevol element calefactor. 
 
 
530.8. Criteris d'acceptació o rebuig 

 
La dotació mitja, tant del lligant  residual com, si s’escau, dels àrids, no haurà de diferir de la prevista en més d'un 
quinze per cent (15%). No més d'un (1) individu de la mostra assajada podrà presentar resultats que excedeixin 
dels límits fixats. 
 
La Direcció d’Obra determinarà les mesures a adoptar amb els lots que no compleixin els criteris anteriors. 
 
 
530.9. Amidament i abonament 

 
El reg d’emprimació s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions tipus que figuren 
als Plànols. 
 
L'abonament inclourà el lligant hidrocarbonat i l’àrid, en el cas eventual de la seva utilització, així com la 
preparació de la superfície existent i totes les operacions necessàries per l’aplicació del lligant hidrocarbonat i 
l’eventual estesa de l’àrid. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
530.10. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 
 

 NLT-138. Viscositat Saybolt de les emulsions bituminoses. 

 UNE 103104. Determinació del límit plàstic del sòl. 

 UNE-EN 932-1. Assajos per determinar les propietats generals dels àrids. Part 1: Mètodes de mostreig. 

 UNE-EN 933-1. Assaig per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Mètode del tamisat. 

 UNE-EN 933-2. Assaig per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures. 

 UNE-EN 933-8. Assaig per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels fins. 
Assaig de l'equivalent de sorra. 

 UNE-EN 12697-3. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 3: 
recuperació de betum: evaporador rotatori. 

 
 
 
 

Article 531. Regs d'adherència 
 
 

 
531.1. Definició 

 
Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant hidrocarbonat sobre una capa tractada amb lligants 
hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre aquesta de qualsevol mena de capa 
bituminosa que no sigui un tractament superficial amb graveta, o una beurada bituminosa.  
 
Als efectes d'aplicació d'aquest Article, no es consideraran com a regs d'adherència els definits en l'Article 532 
d'aquest Plec com regs de curat. 
 
 
531.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Independentment d’això, s'estarà, en tot cas a allò que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

531.2.1. Emulsió bituminosa 

 
El tipus d’emulsió a utilitzar vindrà fixat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i, excepte justificació en 
contra, haurà d'estar inclòs entre els s'indiquen a l’Article 213, “Emulsions bituminoses”, d’aquest Plec. 
 
 
531.3. Dotació del lligant 

 
La dotació de la emulsió bituminosa a utilitzar vindrà definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
La dotació no serà inferior en cap cas a dos-cents grams per metre quadrat (200 g/m2) de lligant residual, ni a 
dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m2) quan la capa superior sigui una mescla bituminosa 
discontínua en calent  o una capa de trànsit drenant (Article 543 d'aquest Plec); o una capa de mescla bituminosa 
en calent, tipus D ó S (Article 542 d'aquest Plec) utilitzada com a rehabilitació superficial d'una carretera en servei. 
 
No obstant això, la Direcció d’Obra podrà modificar tal dotació, a la vista de les proves realitzades en obra. 
 
 
531.4. Equip necessari per a l'execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, a allò que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport 
pel que fa als equips utilitzats en l'execució de les obres. 
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531.4.1. Equip per a l'aplicació de la emulsió bituminosa 

 
L'equip per a l'aplicació del lligant anirà muntat sobre neumàtics, i haurà de ser capaç d'aplicar la dotació 
d’emulsió especificada, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador proporcionarà una uniformitat transversal 
suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de permetre la recirculació en buit de la emulsió. 
 
Quan el reg d'adherència s'apliqui abans de l'estesa d'una mescla bituminosa discontínua en calent (Article 543 
d'aquest Plec), en obres de carreteres amb intensitats mitges diàries superiors a deu mil (10.000) vehicles/ dia o 
quan l'estesa de l'aplicació sigui superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), en les categories de trànsit 
pesat T00 a T1, el sistema d'aplicació del reg haurà d'anar incorporat al de l'estesa de la mescla, de tal manera 
que d'ambdós simultàniament es garanteixi una dotació contínua i uniforme. Anàlogament seran preceptius els 

requisits anteriors en capes de trànsit de gruix igual o inferior a quatre centímetres ( 4 cm), en especial en les 
mescles bituminoses drenants (Article 543 d'aquest Plec), quan es tractin d'aplicacions per a rehabilitació 
superficial de carreteres en servei. 
 
La resta d'aplicacions per a categories de trànsit pesat igual o superiors a T2 i en obres de més de setanta mil 
metres quadrats (70.000 m2) de superfície per a categories de trànsit pesat T3 i T4, l'equip per a l'aplicació de la 
emulsió haurà de disposar de rampa de reg. 
 
En punts inaccessibles als equips descrits anteriorment, i per completar l'aplicació, es podrà utilitzar un equip 
portàtil, proveït d'una llança de mà. 
 
Si fos necessari escalfar l’emulsió l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per serpentins submergits 
a la cisterna, la qual haurà de ser calorífuga. En tot cas, la bomba de impulsió de l’emulsió haurà de ser 
accionada per un motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió. L'equip també haurà d'estar dotat d'un 
termòmetre per a l’emulsió, l’element sensor del qual no podrà estar situat en les proximitats d'un element 
calefactor. 
 
 

531.5. Execució de les obres 

 
 

531.5.1. Preparació de la superfície existent 

 
Es comprovarà que la superfície sobre la qual es vagi a efectuar el reg d'adherència compleix les condicions 
especificades per a la unitat d'obra corresponent. En cas contrari, haurà de ser corregida d'acord amb aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals referent a la unitat d'obra de què es tracti, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
Immediatament abans de procedir a l'aplicació de l'emulsió bituminosa, la superfície a tractar es netejarà de pols, 
brutícia, fang i materials solts o perjudicials. Per a això s'utilitzaran escombres mecàniques o màquines d'aire a 
pressió; als llocs inaccessibles a aquests equips es podran utilitzar escombres de mà. Es cuidarà especialment de 
netejar les vores de la zona a tractar. 
 
Si la superfície fos un paviment bituminós en servei, s'eliminaran, mitjançant fresat, els excessos d’emulsió 
bituminosa que hi hagués, i es repararan els desperfectes que poguessin impedir una correcta adherència. 
 
Si la superfície tingués un reg de curat dels definits a l'Article 532 d'aquest Plec, transcorregut el termini de curat, 
s'eliminarà aquest per escombrat enèrgic, seguit de bufada amb aire comprimit o un altre mètode aprovat per la 
Direcció d’Obra. 
 
 

531.5.2. Aplicació de l'emulsió bituminosa 

 
L'emulsió bituminosa s'aplicarà amb la dotació i temperatura aprovades per la Direcció d’Obra. La seva estesa 
s'efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la en les juntes transversals de treball. Per a això, es col·locaran, 

sota els difusors, tires de paper o un altre material a les zones on es comenci o interrompi el reg. On fos necessari 
regar per franges, es procurarà una lleugera superposició del reg en la unió de dues  franges contigües.  
 
La temperatura d'aplicació de l’emulsió serà tal que la seva viscositat estigui compresa entre deu i quaranta 
segons Saybolt Furol (10 a 40 sSF), segons la NLT-138.  
 
Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, aquells elements, tals com vorades, tanques, senyals, balises, etc., 
que hi estiguin exposats. 
 
 
531.6. Limitacions de l'execució 

 
El reg d'adherència es podrà aplicar només quan la temperatura ambient sigui superior a  deu graus Celsius (10 
°C), i no existeixi previsió de precipitacions atmosfèriques. Aquest límit es podrà rebaixar a judici de la Direcció 
d’Obra a cinc graus Celsius (5 °C), si la temperatura ambient tendeix a augmentar.  
 
L'aplicació del reg d'adherència es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa superposada, al reg 
de manera que l’emulsió bituminosa hagi curat o trencat però sense que hagi perdut la seva efectivitat com a 
element d'unió. Quan la Direcció d’Obra ho consideri necessari, s'efectuarà un altre reg d'adherència, el qual no 
serà d'abonament si la pèrdua d'efectivitat del reg anterior fos imputable al Contractista. 
 
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d'adherència, fins que hagi acabat el trencament de l'emulsió. 
 
 
531.7. Control de qualitat 

 
 

531.7.1. Control de procedència de l'emulsió bituminosa 

 
L'emulsió bituminosa haurà de complir les especificacions establertes a l'apartat 213.4 d'aquest Plec. 

 

 

531.7.2. Control de qualitat de l'emulsió bituminosa 

 
L'emulsió bituminosa haurà de complir les especificacions establertes a l'apartat 213.5 d’aquest Plec. 
 
 

531.7.3. Control d'execució 

 
Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al més petit d'entre els resultants d'aplicar els tres 
(3) criteris següents: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

 Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada. 

 La superfície regada diàriament. 
 
La dotació d'emulsió bituminosa es comprovarà mitjançant el pesatge de safates metàl·liques o fulls de paper, o 
d'un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'aplicació de l’emulsió, en al menys cinc (5) 
punts. En cadascuna d'aquestes safates, xapes o fulls es determinarà la dotació de lligant residual, segons la 
UNE-EN 12697-3. La Direcció d’Obra podrà autoritzar la comprovació de les dotacions mitges d’emulsió 
bituminosa, per altres mitjans. 
 
Es comprovaran la temperatura ambient, la de la superfície a tractar i la de l’emulsió, mitjançant termòmetres 
col·locats lluny de qualsevol element calefactor. 
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531.8. Criteris d'acceptació o rebuig 

 
La dotació mitja del lligant residual no haurà de diferir de la prevista en més d'un quinze per cent (15%). No més 
d'un (1) individu de la mostra assajada podrà presentar resultats que excedeixin dels límits fixats. 
 
La Direcció d’Obra determinarà les mesures a adoptar amb els lots que no compleixin els criteris anteriors. 
 
 
531.9. Amidament i abonament 

 
L'emulsió bituminosa utilitzada en regs d'adherència s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, 
segons les seccions tipus que figuren als Plànols. 
 
L'abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l'aplicació de l'emulsió. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
531.10. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 
 

 NLT-138. Viscositat Saybolt de les emulsions bituminoses. 

 UNE-EN 12697-3. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 3: 
recuperació de betum: evaporador rotatori. 

 
 
 
 

Article 532. Regs de curat  
 
 
 
532.1. Definició 

 
Es defineix com a reg de curat l'aplicació d'una pel·lícula contínua i uniforme d'emulsió bituminosa sobre una capa 
tractada amb un conglomerant hidràulic, a fi de donar impermeabilitat a tota la seva superfície. 

 

 
532.2. Materials  

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.  
 
Independentment d’això, s'estarà, en tot cas, a allò que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

532.2.1. Emulsió bituminosa 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus d’emulsió bituminosa a utilitzar, el qual, excepte 
justificació en contra, haurà d'estar inclòs entre els que s'indiquen a l’Article 213, “Emulsions bituminoses”, 
d'aquest Plec. 
 
 

532.2.2. Àrid de cobertura 

 
 

532.2.2.1. Condicions generals 

 
L'àrid de cobertura a utilitzar, eventualment, en regs de curat serà sorra natural, sorra matxucada o una mescla 
d'ambdues. 
 
 

532.2.2.2. Granulometria 

 
La totalitat de l'àrid haurà de passar pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2 i no contenir més d'un quinze per cent 
(15%) de partícules inferiors al tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, segons la UNE-EN 933-1. 
 
 

532.2.2.3. Neteja 

 
L'àrid haurà d'estar exempt de pols, brutícia, terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries 
estranyes. 
 
L'equivalent de sorra de l'àrid, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40). 
 

 

532.2.2.4. Plasticitat  

 
El material haurà de ser “no plàstic”, segons la UNE 103104. 
 
 
532.3. Dotació dels materials 

 
La dotació d'emulsió bituminosa a utilitzar quedarà definida per la quantitat que garanteixi la formació d'una 
pel·lícula contínua, uniforme i impermeable de lligant hidrocarbonat. Aquesta dotació no serà inferior en cap cas a 
tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) de lligant residual. 
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La dotació de l'àrid de cobertura serà la mínima necessària per garantir la protecció del reg de curat sota l'acció 
de l'eventual circulació durant l'obra sobre la capa. Aquesta dotació, en cap cas, serà superior a sis litres per 
metre quadrat (6 l/m2), ni inferior a quatre litres per metre quadrat (4 l/m2). 
 
En qualsevol circumstància, la Direcció d’Obra fixarà les dotacions a la vista de les proves realitzades en obra. 
 
 
532.4. Equip necessari per a l'execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, a allò que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport 
pel que fa als equips utilitzats en l'execució de les obres. 
 
 

532.4.1. Equip per a l'aplicació del lligant hidrocarbonat 

 
L'equip per a l'aplicació de l'emulsió bituminosa anirà muntat sobre neumàtics, i haurà de ser capaç d'aplicar la 
dotació de lligant especificada, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador proporcionarà una uniformitat 
transversal suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de permetre la recirculació en buit del lligant. 
 
En punts inaccessibles a l'equip descrit en el paràgraf anterior, i per completar l'aplicació, es podrà utilitzar un 
equip portàtil, proveït d'una llança de mà. 
 
Si fos necessari escalfar el lligant, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per serpentins submergits 
a la cisterna, la qual haurà de ser calorífuga. En tot cas, la bomba d'impulsió del lligant haurà de ser accionada 
per un motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió. També haurà d'estar dotat l'equip d'un termòmetre per al 
lligant, l'element sensor del qual no podrà estar situat en les proximitats d'un element calefactor. 
 
 

532.4.2. Equip per a l’estesa de l'àrid de cobertura 

 
Per a l'estesa de l'àrid, s'utilitzaran estenedores mecàniques, incorporades a un camió o autopropulsades. 
Únicament es podrà estendre l'àrid manualment, amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra, si es tractés de 
cobrir zones aïllades en les que hi hagués excés de lligant. En tot cas, l'equip utilitzat haurà de proporcionar una 
repartició homogènia de l'àrid. 
 
 
532.5. Execució de les obres 

 
 

532.5.1. Preparació de la superfície existent 

 
Es comprovarà que la superfície sobre la qual es vagi a efectuar el reg de curat compleix les condicions 
especificades per a la unitat d'obra corresponent. En cas contrari, haurà de ser corregida d'acord amb aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals referent a la unitat d'obra de què es tracti, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o les instruccions de la Direcció d’Obra.  
 
Immediatament abans de procedir a l'aplicació de l'emulsió bituminosa, la superfície a tractar es netejarà de pols, 
brutícia, fang i materials solts o perjudicials. Per a això s'utilitzaran escombres mecàniques o màquines d'aire a 
pressió; als llocs inaccessibles a aquests equips es podran utilitzar escombres de mà. Es cuidarà especialment de 
netejar les vores de la zona a tractar. 
 
 

532.5.2. Aplicació de l'emulsió bituminosa 

 
L'emulsió bituminosa s'aplicarà amb la dotació i temperatura aprovades per la Direcció d’Obra. La seva estesa 
s'efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la en les juntes transversals de treball. Per a això, es col·locaran, 

sota els difusors, tires de paper o un altre material a les zones on es comenci o s’interrompi el reg. On fos 
necessari regar per franges, es procurarà una lleugera superposició del reg en la unió de dues franges contigües. 
 
La temperatura d'aplicació del lligant serà tal que la seva viscositat estigui compresa entre deu i quaranta segons 
Saybolt Furol (10 a 40 sSF), segons la NLT-138. 
 
El termini de curat haurà de ser fixat pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, per la 
Direcció d’Obra. 
 
Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, aquells elements, tals com vorades, tanques, senyals, balises, etc., 
que hi estiguin exposats. 
 
 

532.5.3. Estesa de l'àrid de cobertura 

 
L'eventual estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, per ordre de la Direcció d’Obra, quan sigui necessari fer 
circular vehicles sobre el reg de curat. 
 
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà per mitjans mecànics de manera uniforme i amb la dotació aprovada 
per la Direcció d’Obra. En el moment de la seva estesa, l'àrid no haurà de contenir més d'un quatre per cent (4%) 
d'aigua lliure. 
 
Desprès de l’estesa de l’àrid de cobertura es procedirà al compactat amb un compactador de neumàtics i, 
prèviament a l’obertura al trànsit, s’escombrarà per a eliminar l’àrid sobrant, cuidant de no perjudicar el reg. 
 
S'evitarà el contacte de les rodes de la estenedora amb lligant sense cobrir. Si s’hagués d’estendre àrid sobre una 
franja emprimada, sense que ho hagués estat l'adjacent, es deixarà sense cobrir una zona d'aquella d'uns vint 
centímetres (20 cm) d'amplària, al costat de la superfície que encara no hagi estat tractada. 
 
 
532.6. Limitacions de l'execució 

 
El reg de curat es podrà aplicar només quan la temperatura ambient sigui superior als deu graus Celsius (10 °C), i 
no existeixi previsió de precipitacions atmosfèriques. El límit es podrà rebaixar a judici de la Direcció d’Obra a cinc 
graus Celsius (5 °C), si la temperatura ambient tendeix a augmentar. 
 
 
532.7. Control de qualitat 

 
 

532.7.1. Control de procedència dels materials 

 
El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions restablertes a l'apartat 213.4 de l'Article 213 d'aquest 
Plec. 
 
De cada procedència de l'àrid, i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran dos (2) mostres, segons 
la UNE-EN 932-1, i de cadascuna d'elles es determinarà l'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8. 
 

532.7.2. Control de qualitat dels materials 

 
 

532.7.2.1. Control de qualitat de l'emulsió bituminosa 

 
L'emulsió bituminosa haurà de complir les especificacions establertes a l'apartat 213.5 d'aquest Plec. 
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532.7.2.2. Control de qualitat de l'àrid de cobertura 

 
El control de qualitat de l'àrid de cobertura serà fixat per la Direcció d’Obra. 
 
 

532.7.3. Control d'execució 

 
Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al més petit d' entre els resultants d'aplicar els tres 
(3) criteris següents: 
 

  Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

  Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada. 

  La superfície regada diàriament. 
 
En tot cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podran fixar un altra grandària de 
lot. 
 
Les dotacions d'emulsió bituminosa i, eventualment, d'àrid, es comprovaran mitjançant el pesatge de safates 
metàl·liques o fulls de paper, o d'un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'aplicació del 
lligant o estesa del àrid, en almenys cinc (5) punts. En cadascuna d'aquestes safates, xapes o fulls es 
determinarà la dotació de lligant residual, segons la UNE-EN 12697-3. La Direcció d’Obra podrà autoritzar la 
comprovació de les dotacions mitges d'emulsió bituminosa i àrids, per altres mitjans. 
 
Es comprovarà la temperatura ambient, la de la superfície a tractar i la del lligant hidrocarbonat, mitjançant 
termòmetres col·locats lluny de qualsevol element calefactor. 
 
 
532.8. Criteris d'acceptació o rebuig 

 
La dotació mitja, tant del lligant residual com en el seu cas, dels àrids, no haurà de diferir de la prevista en més 
d'un quinze per cent (15%). No més d'un (1) individu de la mostra assajada podrà presentar resultats que 
excedeixin dels límits fixats. 
 
La Direcció d’Obra determinarà les mesures a adoptar amb els lots que no compleixin els criteris anteriors. 
 
 
532.9. Amidament i abonament 

 
L'emulsió bituminosa empleada en regs de curat s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les 
seccions tipus que figuren als Plànols. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article.  
 
L'abonament inclourà el lligant hidrocarbonat i l’àrid, en el cas eventual de la seva utilització, així com la 
preparació de la superfície existent i totes les operacions necessàries per l’aplicació del lligant hidrocarbonat i 
l’eventual estesa de l’àrid. 
 
 
532.10. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 
 

 NLT-138. Viscositat Saybolt de les emulsions bituminoses. 

 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d’un sòl. 

 UNE-EN 932-1. Assajos per determinar les propietats generals dels àrids. Part 1: Mètodes de mostratge. 

 UNE-EN 933-1. Assaig per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Mètode del tamisat. 

 UNE-EN 933-2. Assaig per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures. 

 UNE-EN 933-8. Assaig per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels fins. 
Assaig de l'equivalent de sorra. 

 UNE-EN 12697-3. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 3: 
recuperació de betum: evaporador rotatori. 
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CAPÍTOL 4 . MESCLES BITUMINOSES 
 
 
 
 

Article 540. Microaglomerats en fred 
 
 
 
540.1. Definició 

 
Es defineixen com a microaglomerats en fred aquelles mescles bituminoses fabricades a temperatura ambient 
amb emulsió bituminosa, àrids, aigua i, eventualment, pols mineral d’aportació i additius, amb consistència 
adequada per la seva posada en obra immediata i que s’utilitzen en tractaments superficials de millora de les 
característiques superficials (textura superficial i resistència al lliscament) en aplicacions de molt petit gruix, 
habitualment no superior a un centímetre i mig (1,5 cm), en una o dues capes. 
 
Als efectes d'aplicació d'aquest Article, el material definit en el paràgraf anterior serà utilitzat d'acord amb allò que 
s'ha especificat a la Taula 540.8 i el gruix en la posada en obra no haurà de sobrepassar significativament el que 
correspongui amb la grandària màxima nominal de l'àrid. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

  Estudi del microaglomerat en fred i obtenció de la fórmula de treball. 

  Preparació de la superfície que rebrà el microaglomerat en fred. 

  Fabricació del microaglomerat en fred d'acord amb la fórmula proposada. 

  Estesa del microaglomerat en fred i, en el seu cas, compactació. 
 
 
540.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995) o normativa que el substitueixi, pel qual es dicten disposicions per a la 
lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE (modificada per la Directiva 
93/68/CE) i, en particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu 
Article 9.  
 
Independentment de l’anterior, s’estarà a més a més en tot cas al disposat a la legislació vigent en matèria 
ambiental, de seguretat i salud, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de la construcció, 
de residus de construcció i demolició, i de sòls contaminats.  

 
 

540.2.1. Emulsions bituminoses 

 

El tipus d'emulsió bituminosa a utilitzar vindrà fixat pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars en funció de la 
zona tèrmica estival que es trobi i de la categoria de trànsit pesat, definides en la Norma 6.1-IC sobre seccions de 
ferms o en la Norma 6.3-IC sobre rehabilitació de ferms.  
 
Excepte justificació en contra, s’utilitzaran les emulsions de la Taula 540.1, amb betum residual després 
d’evaporació, de penetració menor o igual a cent dècimes de mil.límetre (≤100 dmm), segons l’article 213 
d’aquest Plec. 
 

 
Taula 540.1 

 Tipus d’emulsió bituminosa ( Article 213 d’aquest Plec)  
 

Zona tèrmica 
estival 

Categoria de trànsit pesat 

T0, T1 i T2 T3, T4 i vorals 

Càlida 

C60BP5 MIC 

 
C60BP5 MIC 
C60B5 MIC 

Mitja 

 
C60BP5 MIC (*) 

C60B5 MIC 
 

Temperada C60B5 MIC 

Quan la temperatura ambient sigui elevada o quan per les condicions especifiques de  l’obra així es determini 
durant l’estudi de la fórmula de treball, en lloc d’aquestes emulsions amb índex de trencament classe 5, es 
podran utilitzar les emulsions equivalents de classe 6 (170-230), segons l’Annex nacional de la norma UNE-EN 
13808 i l’Article 213 d’aquest Plec. 
(*) en vies de servei no agrícoles d’autovies o autopistes. 

 
    
En el cas d'utilitzar emulsions amb addicions no incloses a l’Article 213 d’aquest Plec, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars establirà o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra aprovarà el tipus d'addició i les 
especificacions que hauran de complir les emulsions bituminoses, el seu lligant residual i els microaglomerats en 
fred resultants. La dosificació i la manera  de dispersió de l'addició hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
En el cas d'incorporació d’addicions (fibres, materials elastomèrics, etc.) com modificadors de la reologia del 
microaglomerat en fred, per tal de millorar la cohesió i la durabilitat, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
determinarà la seva proporció, així com la del lligant  utilitzat, de tal manera que es garanteixi un comportament 
en el microaglomerat en fred semblant al que s’obtindria si s’utilitzés un lligant  bituminós dels especificats a la 
Taula 540.1. La Direcció d’Obra podrà disposar la realització dels assaigs que consideri oportuns, recollits en 
aquest Plec, per tal de comprovar el comportament i proporció d’aquests productes abans de la seva acceptació. 
 
Segons el que disposa l'apartat 8 del Pla Nacional Integrat de Residus 2008-2015, aprovat per Acord de Consell 
de Ministres, de 26 de desembre de 2008, es fomentarà l’ús de pols de cautxú procedent de neumàtics fora d’ús 
sempre que sigui tècnica i econòmicament viable. Per a això les emulsions bituminoses a emprar podran ser 
fabricades amb lligants modificats per addició de pols de neumàtics usats. 
 
 

540.2.2. Àrids 

 
 

540.2.2.1. Característiques generals 

 
Els àrids a utilitzar en els microaglomerats en fred podran ser naturals o artificials sempre que compleixin les 
especificacions recollides en aquest Article. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte  la 
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Direcció d’Obra, podrà exigir propietats o especificacions addicionals quan es vagin a utilitzar àrids amb una 
naturalesa o procedència tals que així ho requereixin. 
 
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, les quals s’abassegaran i 
tractaran per separat. La combinació de les diferents fraccions en les proporcions definides a la fórmula de treball 
es realitzarà en el propi abassegament utilitzant mitjans mecànics que assegurin l'homogeneïtat de la mescla 
resultant. Els àrids combinats s’abassegaran per separat prenent les precaucions necessàries per evitar 
segregacions o contaminacions fins al moment de la càrrega en l'equip de fabricació. 
 
L'equivalent de sorra, segons l’Annex A de la UNE-EN 933-8, per a la fracció 0/4 de l’àrid combinat, segons les 
proporcions fixades en la fórmula de treball, i abans de l'eventual incorporació de pols mineral d'aportació, no 
haurà de ser inferior a seixanta ( SE4  > 60). De no complir-se aquesta condició, el seu valor de blau de metilè, 
segons la l’Annex A de la UNE-EN 933-9, per la fracció 0/0,0125 de l’àrid combinat, haurà de ser inferior a deu 
grams per kilogram (MBF <10 g/kg) i, simultàniament, el seu equivalent de sorra haurà de ser superior a cinquanta 
(SE4  > 50). 
 
Els àrids no seran susceptibles a cap tipus de meteorització o alteració fisico–química apreciable sota les 
condicions més desfavorables que, presumiblement, es puguin donar a la zona d’ús. Amb objecte de garantir la 
durabilitat a llarg termini dels àrids, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció 
d’Obra, podrà fixar els assajos per determinar la inalterabilitat del material. 
 
Tampoc podran donar origen, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o d’altres capes 
del ferm, o contaminar corrents d’aigua. 
 
 

540.2.2.2. Àrid gruixut 

 
 
540.2.2.2.1. Definició d'àrid gruixut 
 
Es defineix com a àrid gruixut a la part  de l’àrid total retinguda al tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
 
540.2.2.2.2. Procedència de l’àrid gruixut en capa única o segona capa 
 
Cap fracció de l`àrid gruixut a utilitzar en capa única o segona capa per categoria de trànsit pesat T0 es podrà 
fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars, ni de canteres de naturalesa calcària. 
 
Per a les categories de trànsit pesat T1 a T31, en  cas  que s’utilitzi àrid gruixut procedent de la trituració de grava 
natural, la grandària de les partícules, abans de la seva trituració, haurà de ser superior a sis (6) vegades la 
grandària màxima de l’àrid que es desitgi obtenir. 
 
L’àrid gruixut serà preferiblement d’una única procedència i naturalesa. En cas que s’utilitzin àrids de diferent 
procedència, cadascuna d’elles haurà de complir per separat les prescripcions establertes a l’apartat 540.2.2.2. 
 
Si en l’àrid gruixut s’apreciessin partícules meteoritzades o amb diferent grau d’alteració, la seva proporció no 
serà mai superior al cinc per cent (5%). El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra podrà 
establir un valor inferior a l’indicat. 
 
En capes de trànsit de carreteres sotmeses durant l’hivern a gelades i freqüents tractaments de vialitat hivernal, si 
el valor de l’absorció segons la UNE EN 1097-6 és superior a l’u per cent (1%), el valor de l’assaig de sulfat de 
magnesi segons la UNE EN 1367-2, haurà de ser inferior a quinze per cent (MS < 15%). 
 
 
540.2.2.2.3. Angulositat de l'àrid gruixut (percentatge de cares de fractura) 
 
La proporció mínima de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà 
de complir allò especificat a la Taula 540.2.a. 

 
 
 

Taula 540.2a 
 Proporció de partícules total i parcialment triturades 

 de l’àrid gruixut (% en massa) 
 

Categoria de trànsit pesat 

T0 i T31 T32 i vorals T4 

100 ≥ 90 ≥ 70 

 
 
Addicionalment, la proporció de partícules totalment rodones de l’àrid gruixut, segons la norma UNE-EN 933-5 
haurà de complir el fixat a la Taula 540.2.b 
 
 

Taula 540.2b  
Proporció de partícules totalment rodones 

 de l’àrid gruixut (% en massa) 
 

Categoria de trànsit pesat 

T0 i T31 T32 i vorals T4 

0 ≤ 1 ≤ 10 

 
 

540.2.2.2.4. Forma de l'àrid gruixut (índex de llastres ) 
 
L'índex de llastres (FI) de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3, haurà de complir allò especificat a la Taula 
540.3. 
 
 

Taula 540.3 
 Índex de llastres (FI) de l’àrid gruixut 

                  

Categoria de trànsit pesat 

T0 i T31 T32, T4 i vorals 

≤ 20 ≤ 25 

 
 
540.2.2.2.5. Resistència a la fragmentació de l'àrid gruixut (coeficient de Los Àngeles) 
 
El coeficient de Los Àngeles  (LA) de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2, haurà de  complir allò establert a la 
Taula 540.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 199 de 445 
 

 
 
 

Taula 540.4  
Coeficient de Los Angeles (LA) de l’àrid gruixut 

 

 
CAPA D’APLICACIÓ 

 
 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 
 

 
T0 

 
T1 i T2 

 
T3, T4 i vorals 

 
Primera capa 

 

 
≤ 20 

 
≤ 25 

 
Segona capa o capa  

única 
 

 
≤ 15 

 
≤ 20 

 
 

≤ 25 

 
 
540.2.2.2.6. Resistència al poliment de l'àrid gruixut en capa única o segona capa (coeficient de poliment 
accelerat) 
 
El coeficient de poliment accelerat (PSV) de l'àrid gruixut, en capa única o segona capa, segons la UNE-EN 1097-
8, haurà de complir amb allò especificat a la Taula 540.5. 
 
 

Taula 540.5 
 Coeficient de poliment accelerat  

(PSV) de l’àrid gruixut 
 

Categoria de trànsit pesat 

T0  
T1 a T31 i vies de   

servei (*) 
T32, T4 i 
vorals 

≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 

    (*) Vies de servei no agrícoles d’autovies i autopistes 

 
 
540.2.2.2.7. Neteja de l'àrid gruixut (contingut d'impureses) 
 
L'àrid gruixut haurà d'estar exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar a la durabilitat del propi 
àrid o del microaglomerat en fred. 
 
 

540.2.2.3. Àrid fi 

 
 
540.2.2.3.1. Definició d'àrid fi 
 
Es defineix com àrid fi a la part de l‘àrid total garbellada pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís 0,063 mm, de la 
UNE-EN 933-2. 
 
 
540.2.2.3.2. Procedència de l'àrid fi  

 
En general, l’àrid fi haurà de procedir totalment de la trituració de pedra de pedrera o grava natural. 
 
Únicament per a categories de trànsit pesat T3 i T4, es podrà utilitzar parcialment sorra natural, no triturada,  
sempre que la seva proporció a la barreja sigui inferior al deu per cent (10%) de la massa total de l'àrid combinat i 
sense que superi, en cap cas, el percentatge d'àrid fi triturat. 
 
En el cas de que s’utilitzi àrid fi de diferent procedència que el gruixut, aquest correspondrà a una fracció 0/2 amb 
un percentatge retingut pel tamís 2 mm no superior al deu per cent (10%) del total, amb la fi d’evitar l’existència 
de partícules de mida superior a 2 mm que no compleixin les característiques exigides a l’apartat 540.2.2.2. 
 
 
540.2.2.3.3. Neteja de l'àrid fi 
 
L'àrid fi haurà d'estar exempt de tots tipus de matèries estranyes que puguin afectar a la durabilitat del propi àrid o 
del microaglomerat en fred. 
 
 
540.2.2.3.4. Resistència a la fragmentació i al poliment de l'àrid fi 
 
El material triturat per a la obtenció de l’àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l’àrid gruixut als apartats 
540.2.2.2.5 i 540.2.2.2.6 sobre coeficient de Los Àngeles i coeficient de poliment  accelerat. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà autoritzar l'ús d'àrid 
fi d'una altra natura que millori alguna característica, en especial la manejabilitat del microaglomerat en fred 
recent fabricat, però en qualsevol cas procedirà d'un àrid amb coeficient de Los Àngeles inferior a vint-i-cinc (LA < 
25) i, en el cas de que es tracti de microaglomerat per segona capa o capa única, coeficient de poliment  
accelerat superior a cinquanta (PSV > 50) per a les categories de trànsit pesat T0 a T31, i vies de servei no 
agrícoles d’autovies i autopistes, i superior a quaranta quatre (PSV > 44) per la resta de categories de trànsit 
pesat. 
 
 

540.2.2.4. Pols mineral 

 
 
540.2.2.4.1. Definició de la pols mineral 
 
Es defineix com a pols mineral a la part de l’àrid total garbellada pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
 
540.2.2.4.2. Procedència de la pols mineral 
 
La pols minerals procedirà dels àrids i es podrà complementar amb un producte comercial o especialment 
preparat, la missió del qual sigui accelerar el procés de trencament de l'emulsió o activar la consecució de la 
cohesió final.  
 
Les proporcions i característiques d'aquesta aportació es fixaran a la fórmula de treball del microaglomerat en 
fred, d’acord amb allò establert al  Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, amb 
l’acceptació de la Direcció d’Obra. 
 
 
540.2.2.4.3. Finor i activitat de la pols mineral d’aportació 
 
La densitat aparent de la pols mineral, segons l’Annex A de la UNE-EN 1097-3, haurà d'estar compresa entre cinc 
i nou dècimes  de gram per centímetre cúbic (0,5 a 0,9 g/cm3). 
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540.2.3. Additius  

 
Es consideren com additius tots aquells productes que es poden incorporar al microaglomerat en fred per millorar-
lo en la seva fabricació i posada en obra, en les seves característiques mecàniques i en les seves prestacions en 
servei. A efectes d’aplicació d’aquest Article, es poden considerar alguns additius d’ús habitual per retallar el 
temps de curat, per millorar la cohesió i resistència mecànica a curt termini del microaglomerat en fred, així com 
els reguladors del trencament de l’emulsió. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra aprovarà els additius 
que es puguin utilitzar, establint les especificacions que tindran que complir tant l’additiu com el microaglomerat 
en fred resultant. La fórmula de treball haurà de verificar i explicitar la naturalesa, contingut i característiques que 
aporta l’additiu a utilitzar. 
 
Es podrà millorar l’adhesivitat entre l’àrid i l’emulsió bituminosa mitjançant activants o qualsevol altre producte 
sancionat per l’experiència. En aquests casos el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, 
la Direcció d’Obra establirà les condicions que tindran que complir aquests additius i els microaglomerats en fred 
resultants. 
 
 

540.2.4. Aigua 

 
L'aigua haurà de complir les prescripcions de l'Article 27 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE 2008 o 
normativa vigent de la substitueixi. 
 
 
540.3. Tipus, composició i dotació dels microaglomerats en fred 

 
Els microaglomerats en fred hauran de tenir obligatòriament el marcat CE i la corresponent informació que s’ha 
d’acompanyar, conforme a l’establert a la UNE-EN 12273. 
 
La designació dels microaglomerats en fred es farà de la següent manera: 
 
 

MICROF D sup / inf lligant 

 
On: 
 
MICROF   Correspon a un microaglomerat en fred. 
D  És la grandària màxima de l’àrid, expressada com l’obertura del tamís que deixa passar  

 entre un noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l’àrid. 
sup/inf   Indica si el microaglomerat en fred es va a utilitzar en capa única o segona capa (sup) o  
    en primera capa (inf). 
Lligant   S’ha d’incloure la designació de l’emulsió a utilitzar. 
 
 
La granulometria de l'àrid obtingut combinant les distintes fraccions dels àrids (inclòs la pols mineral), segons el 
tipus de microaglomerat en fred, haurà d'estar compresa dins d'algun dels fusos fixats a la Taula 540.7. L'anàlisi 
granulomètrica es farà segons la UNE-EN 933-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taula 540.7  
 Fusos granulomètrics. Garbellat acumulat (% en massa) 

 

Tipus de 
microaglomerat en 

fred 

                             Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 

16 11,2 8 5,6 4 2 1 0,500 0,250 0,063 

MICROF 11 100 90-100 77-92 64-83 
55-
74 

35-
55 

25-
41 

15-30 9-20 3-7 

MICROF 8  100 90-100 74-92 
60-
84 

40-
64 

25-
45 

15-31 10-22 5-9 

MICROF 5   100 90-100 
78-
93 

60-
80 

44-
64 

30-48 19-33 8-14 

 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus, la composició, la dotació mitjana i mínima (excluida 
l’aigua total) del microaglomerat en fred i el nombre  de capes de la seva aplicació, que hauran de complir allò 
que  s’especifica a la Taula 540.8. 
 
 

Taula 540.8  
 Composició, dotació i camp d’aplicació dels diferents tipus de microaglomerats en fred 

 

 
Característica 

 
Tipus de microaglomerat en fred 

 

 
MICROF 11 

 
MICROF 8 MICROF 5 

 
Dotació mitjana (kg / m²) 

(exclosa l’aigua total) 
 

12-15 9-12 7-9 

 
Betum residual (*) (% en 

massa d’àrid) 
 

5,0 – 7,0 6,0 – 8,0 6, 5 – 9,0 

 
Capa en la que s’aplica 

 
2ª o única 1ª o única 

 
 

Categoria de trànsit pesat 
T0 i T1 T0 a T4 

 
Com 1ª capa per a 

qualsevol tipus de trànsit. 
Com capa única en vorals 

per T3 i T4 
 

(*) Incloses les toleràncies especificades a l’apartat 540.9.3. Si són necessàries, es tindran en compte les correccions per pes específic i 
absorció dels àrids. 
 
 

En el cas de que la densitat dels àrids, determinada segons la norma UNE-EN 1097-6, sigui diferent de dos 
grams i seixanta cinc centèsimes de gram per centímetre cúbic (2,65 g/cm³ ), els continguts de betum residual de 

la taula 540.8 s’hauran de corregir multiplicant per el factor:

d


65,2
  ; on ρd és la densitat de les partícules 

d’àrid. 
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540.4. Equip necessari per a l'execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport pel 
que fa als equips utilitzats en l'execució de les obres. 
 

 
540.4.1. Equip de fabricació, estesa i compactació 

 
El disposat en asquest apartat s’entendrà sense perjudici de l’establert a la UNE-EN 12273 pel marcat CE. No 
obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà establir 
prescripcions addicionals. 
 
El microaglomerat en fred es fabricarà en màquines mescladores mòbils autopropulsades que simultàniament  
realitzaran l'estesa. L'equip disposarà dels elements per realitzar o facilitar la càrrega de tots els materials (àrids, 
emulsió, aigua d’embolicat, addicions, etc.), i tindrà la capacitat de càrrega necessària per realitzar aplicacions en 
continu de més de quatre-cents metres (400 m).  
 
El mesclador serà de tipus continu, i els tancs i tremuges dels diferents materials hauran de tenir la seva sortida 
sincronitzada amb ell, amb els tarats i contrastes necessaris per aconseguir la composició corresponent a la 
fórmula de treball. Del mesclador passarà la beurada  bituminosa a la caixa repartidora a través d'una comporta 
regulable, proveïda del nombre de sortides necessàries per distribuir uniformement el microaglomerat en fred a la 
caixa repartidora. 
 
L'estesa del microaglomerat en fred es realitzarà per mitjà d'una caixa estenedora o rastra remolcada sobre la 
superfície a tractar, generalment per l'equip que porta la mescladora. 
 
Aquesta caixa estenedora serà metàl·lica, d'amplària regulable, i haurà d'estar dotada de dispositius de 
tancament laterals i d'una mestra final de goma, regulable en altura, la qual haurà de ser renovada totes les 
vegades que resulti precís, per tal d’assegurar un repartiment transversal homogeni i uniforme i d’acord amb la 
dotació prevista. També haurà de portar al seu interior un dispositiu que reparteixi uniformement el 
microaglomerat en fred davant la mestra. 
 
En els casos en que s’exigeixi la compactació, s’utilitzaran compactadors de neumàtics, quedant prohibit l’ús de 
qualsevol element de compactació amb llanta metàl·lica. Aquests compactadors hauran de ser autopropulsats, 
tenir inversors de sentit de marxa d’acció suau i estar dotats de dispositius per la neteja dels neumàtics durant la 
compactació. 
 
Les rodes del compactador seran llises i estaran disposades en nombre, mida i configuració de manera tal que 
permetin el cavalcament de les empremtes de les davanteres i posteriors. No es permetrà humitejar-los en aigua. 
 
No hauran de portar faldons de lona d’aïllament tèrmic per no ser necessaris i per poder observar si es 
produeixen adherències del microaglomerat en fred al neumàtic. En aquest cas s’haurà de suspendre 
temporalment la compactació fins que el material tingui la cohesió suficient per tal que no es produeixin les 
esmentades adherències. 
 
 
540.5. Execució de les obres 

 
 

540.5.1. Estudi del microaglomerat en fred i obtenció de la fórmula de treball 

 
La fabricació del microaglomerat en fred no s’haurà d'iniciar fins que la Direcció d’Obra hagi aprovat la 
corresponent fórmula de treball, prèviament estudiada en laboratori i verificada en el tram de prova corresponent, 
en el que haurà d’obtenir la macrotextura superficial prevista.  
 
La  fórmula establirà com a mínim les següents característiques:  

 

 La granulometria dels àrids combinats, utilitzant  els tamisos  establerts en la definició del fus 
granulomètric a l'apartat 540.3 i, en el seu cas, els percentatges de les distintes fraccions a utilitzar en el 
mircroaglomerat en fred. 

 El tipus d'emulsió bituminosa a utilitzar. 

 La dosificació d'emulsió bituminosa, referida a la massa total dels àrids, indicant el percentatge de lligant 
residual. 

 Tipus i dotació dels additius, referida a la massa total dels àrids. 
 
La formula de treball es dissenyarà segons allò establert del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que 
complirà els criteris de les Taules 540.8 i 540.9, excepte justificació en contra. 
 
 
 

Taula 540.9 
 Criteris de dosificació de microaglomerats en fred 

 

Assaig 
Categoria de Trànsit Pesat 

T0 i T1 T2 T3 i vorals T4 (*) 

Consistència (mm) (UNE-EN 12274-3) 0 - 20 

Desgast (g/m2). Pèrdua a l’abrasió per via humida 
(UNE-EN 12274-5) 

≤ 350 ≤ 450 ≤ 550 ≤ 650 

Cohesió (minuts) Temps per aconseguir un par de torsió 
de 20 kgf.cm  (UNE-EN 12274-4) 

≤ 30 ≤ 60 

(*)També en vorals, o quan el microaglomerat en fred tingui la finalitat exclusiva de segellar un paviment. 

 
 
 
La fórmula de treball del microaglomerat en fred haurà d'assegurar el compliment de les característiques de la 
unitat acabada pel que fa a la macrotextura superficial i a la resistència al lliscament, segons allò que s'indica a  
l'apartat 540.7. 
 
Si la marxa de les obres ho aconsella, la Direcció d’Obra podrà ordenar que es corregeixi la fórmula de treball, 
justificant-ho degudament amb un nou estudi i els assajos oportuns. S’estudiarà i aprovarà una altra fórmula de 
treball en el cas que variï la procedència d'algun dels components. 
 

 
540.5.2. Preparació de la superfície existent 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà preveure l'execució de regs d’adherència, segons l’Article 
531 d'aquest Plec, o d’un microfresat, prèviament al tractament amb el microaglomerat en fred. El seu objecte 
serà permetre una correcta adherència de l’aplicació a la superfície subjacent.  
 
Immediatament abans de procedir a l'aplicació del microaglomerat en fred es netejarà la superfície a tractar de  
matèries soltes o perjudicials. Per a això s'utilitzaran màquines d’escombrar mecàniques o aire a pressió, el que 
sigui més adient.   
 
Si la superfície estès constituïda per un paviment bituminós, i aquest fos heterogeni, s'eliminaran els excessos de 
lligant hidrocarbonat que pogués haver-hi mitjançant microfresat, es segellaran les zones massa permeables i es 
repararan els desperfectes que poguessin impedir una correcta adherència del microaglomerat en fred, tot això 
amb l’aprovació de la Direcció d’Obra. 
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En el cas de que la superfície existent tingués una textura fina i llisa, i no fos possible, o aconsellable, adequar-la 
mitjançant un microfresat per millora l’adherència, serà preceptiva l’aplicació en dues (2) capes, sent la primera 
del tipus MICROF 5. 
 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar, si ho creu convenient, i les condicions climàtiques ho aconsellen, la 
humectació del paviment a tractar immediatament abans de l'aplicació del microaglomerat en fred, amb la dotació 
d'aigua prèviament assajada, i repartida de manera uniforme. 
 
 

540.5.3. Aprovisionament d'àrids 

 
Els àrids se subministraran fraccionats en fraccions granulomètriques diferenciades suficientment homogènies, i 
s’hauran de poder abassegar i tractar sense perill de segregació.  
 
Cada fracció de l'àrid s’abassegarà separada de les restants, evitant contaminacions entre elles. Si els 
abassegaments es disposen sobre el terreny natural, no s'utilitzaran els quinze centímetres (15 cm) inferiors  a no 
ser que estigui pavimentat. Els abassegaments es constituiran per capes de gruix no superior al metre i mig (1,5 
m) i no per munts cònics. Les càrregues del material es col·locaran adjacents, prenent les mesures oportunes per 
evitar la seva segregació o contaminació. 
 
Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s’abassegaran per separat fins a confirmar la seva 
acceptabilitat. Aquesta mateixa mesura s'aplicarà quan s'autoritzi el canvi de procedència d'un àrid. 
 
El volum mínim d’abassegament d'àrids abans d'iniciar la fabricació del microaglomerat en fred vindrà fixat en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i, excepte justificació en contrari, no haurà de ser inferior al cinquanta 
per cent (50%) del total de l'obra o al corresponent a un mes de treball. 
 
 

540.5.4. Fabricació del microaglomerat en fred 

 
El disposat en aquest apartat s’entendrà sense perjudici de l’establert a la UNE-EN 12273 per al marcat CE. No 
obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà establir 
prescripcions addicionals. 
 
Les proporcions dels components del microaglomerat en fred s'atindran a la fórmula de treball aprovada. La 
incorporació dels materials es farà de manera que el lligant emboliqui els àrids de forma completa i homogènia, 
mentre el microaglomerat en fred resti a la mescladora. 
 
La mescla fabricada haurà de passar a la caixa estenedora de forma contínua. El desnivell entre l'abocador del 
mesclador i la superfície s’haurà de regular, de manera que no es produeixin segregacions. Tota mescla 
heterogènia o que mostri una embolicada defectuosa dels àrids per l'emulsió bituminosa, serà rebutjada. 
 
 

540.5.5. Estesa del microaglomerat en fred 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, establirà l'amplària estesa 
en cada aplicació. L'avanç dels equips d'estesa es farà paral·lelament a l'eix de la via, amb la velocitat convenient 
per obtenir la dotació prevista i una textura uniforme. 
 
Quan s'estengui el microaglomerat en fred per franges longitudinals, entre cada dues (2) contigües s’haurà 
d'establir un cavalcament de deu centímetres (10 cm). En el cas d'aplicacions de segona capa, els cavalcaments 
de la primera i la segona capa no hauran de coincidir per evitar una dotació excessiva. En finalitzar l'estesa de 
cada franja es realitzarà una junta transversal de treball, de manera que quedi recta i perpendicular a l'eix de la 
via. 

 

 

540.5.6. Compactació del microaglomerat en fred 

 
Pels tractaments superficials amb microaglomerat en fred aplicats en carreteres amb categories de trànsit pesat 
T0 i T1, i en autovies amb qualsevol categoria de trànsit pesat el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
en el seu defecte, la Direcció d’Obra podrà exigir la compactació del microaglomerat en fred mitjançant la 
utilització de compactadors de neumàtics, una vegada trencada l’emulsió i abans de finalitzar el període de curat 
del material estès. 
 
La compactació tindrà com a finalitat escurçar el temps de curat, augmentant la cohesión inicial del 
microaglomerat en fred i permetent una obertura més ràpida al trànsit. Per aquest motiu, no es permetrà 
l’humectació amb aigua de la superfície dels neumàtics. 
 
S’haurà de prestar especial atenció al moment d’iniciar la compactació, de manera que no es produeixi 
l’adherència de part del tractament, per baixa cohesió, a la superfície del neumàtic. Tampoc s’haurà de retardar 
tant que el material tingui un grau de cohesió tal que el compactador no aporti cap millora. 
 
El compactador haurà de realitzar la compactació per franges sobre el microaglomerat en fred estés amb cada 
càrrega de l’equip de fabricació i extensió. S’ha de començar per l’extrem inicial de l’estesa i compactar 
longitudinalment per una vora amb una o dues rodes com a màxim, observant si es produeix l’adherència del 
material al neumàtic del compactador i continuant o suspenent temporalment la compactació, segons el 
comportament observat. 
 

 
540.6. Tram de prova 

 
Abans d'iniciar-se la posada en obra del microaglomerat en fred serà preceptiva la realització del corresponent 
tram de prova, per comprovar la fórmula de treball, l’adequació de la dotació prevista i la forma d'actuació de 
l'equip de fabricació i estesa i el de compactació, en el seu cas. 
 
Es comprovarà expressament la macrotextura superficial obtinguda, mitjançant el mètode volumètric segons la  
UNE-EN 13036-1, que haurà de complir els valors establerts a l’apartat 540.7. 
 
Durant l’execució del tram de prova es podrà analitzar la correspondència, si fos en el cas, entre el mètode 
volumètric i un texturòmetre làser com a mitjà ràpid de control. En aquest cas, s’escolliran cent metres (100 m) del 
tram de prova, on es realitzarà l’amidament amb el texturòmetre làser que es vagi a utilitzar posteriorment en el 
control de l’obra i es faran al menys cinc (5) determinacions de la macrotextura segons la UNE-EN 13036-1. La 
correspondència obtinguda serà aplicable exclusivament per aquesta obra, amb aquesta fórmula de treball i per 
aquest equip concret d’amidament. 
 
El tram de prova tindrà una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, 
en el seu cas, la que estableixi la Direcció d’Obra qui determinarà si és acceptable la seva realització com a part 
integrant de l'obra.  
 
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball i la macrotextura superficial obtinguda. En el primer cas es 
podrà iniciar la fabricació del microaglomerat en fred. En el segon, el Contractisa haurà de proposar les 
actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció parcial de l'assajada, etc.). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, definirà la seva forma 
específica d'actuació. En el segon cas, el Contractista  haurà de proposar nous equips, o incorporar 
equips suplementaris. 

 
No es podrà procedir a l’estesa en continu del microaglomerat en fred sense que la Direcció d’Obra n’hagi 
autoritzat el inici, en les condicions acceptades després del tram de prova. 
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540.7. Especificacions de la unitat acabada 

 
La superfície de la capa de microaglomerat en fred haurà de presentar una textura uniforme i exempta de 
segregacions. 
 
La macrotextura superficial, obtinguda amb el mètode volumètric segons la UNE-EN 13036-1, i la resistència al 
lliscament transversal, segons la UNE 41201 IN,  no hauran de ser inferiors als valors indicats a la Taula 540.10. 
 
 

Taula 540.10 
Valors mínims de la macrotextura superficial – MTD (UNE-EN 13036-1)  

i resistència al lliscament transversal – CRTS (UNE 41201 IN) 
 

 
Característica 

 

Tipus de microaglomerat en fred 

 
MICROF 11 

 
MICROF 8 

 
MICROF 5 

Macrotextura superficial (*) (mm) 
 

1,2 1,0 0.7 

 
Resistència al lliscament (**) (%) 

 

 
65 
 

 
60 

                                      (*) Mesurada lo abans possible desprès de la estesa del microaglomerat en fred i abans d’obrir el trànsit. 
                                      (**) Mesurada un cop transcorreguts 7 dies de l’aplicació del microaglomerat en fred 
 
 
540.8. Limitacions de l'execució 

 
Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà la posada en obra d’un microagloramerat en 
fred: 
 

 Quan la temperatura ambient sigui inferior a deu graus Celsius (10°C). Aquest límit es podrà rebaixar per 
la Direcció d’Obra a cinc graus Celsius (5°C), si la temperatura ambient tendeix a augmentar. 

 Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques o es prevegi que es poden produir de forma immediata. 
 
S'evitarà tot tipus de circulació sobre la capa de microaglomerat en fred mentre no hagi adquirit la cohesió 
suficient per resistir adequadament l’acció del trànsit. 
 
Quan es prevegi més d'una (1) capa de microaglomerat en fred s'aplicarà l'última després d’haver sotmès 
l'anterior a l'acció de la circulació durant al menys un (1) dia, i previ escombrat del material desprès. 
 
 
540.9. Control de qualitat 

 
 

540.9.1. Control de procedència dels materials 

 
En el cas de productes que hagin de tenir el marcat CE segons la Directiva 89/106/CEE, per al control de 
procedència dels materials, es durà a terme la verificació documental de que els valors declarats a la informació 
que acompanya el marcat CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec. No obstant, el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra, podrà disposar la realització de comprovacions o 
assajos addicionals sobre els materials que consideri oportuns, a l’objecte d’assegurar les propietats i la qualitat 
establertes en aquest Article. 
 
En el cas de productes que no tinguin la obligació de disposar de marcat CE per no estar inclosos en normes 
harmonitzades o que siguin d’autoconsum, s’hauran de dur a terme obligatòriament els assajos per al control de 
procedència que s’indiquen en els apartats següents. 
 

 
540.9.1.1. Control de procedència de l'emulsió bituminosa 

 
L'emulsió bituminosa haurà de complir les especificacions establertes a l'apartat 213.4 d'aquest Plec. 
 
 

540.9.1.2. Control de procedència dels àrids 

 
Excepte en el cas dels àrids d’autoconsum, s’haurà de disposar del marcat CE d’aquests productes amb un 
sistema d’avaluació de la conformitat 2+, pel que el control de procedència es podrà dur a terme mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats a la informació que acompanya al marcat CE permeten deduir 
el compliment de les especificacions establertes en aquest Plec. No obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o la Direcció d’Obra, podrà disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals que 
consideri oportuns, a l’objecte d’assegurar les propietats i la qualitat establertes en aquest Article. 
 
En el cas d’àrids d’autoconsum, de cada procedència de l'àrid i per a qualsevol volum de producció previst es 
prendran mostres, segons la UNE-EN 932-1, i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
 

  El coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut segons la UNE-EN 1097-2. 

  El coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-8. 

  L'índex de llastres de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3. 

  La proporció de cares de fractura de les partícules de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5. 

  La densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons la UNE-EN 1097-6. 

  La granulometria de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1. 

 L’equivalent de sorra (SE4) segons l’Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de 
metilè (MBF) ,segons l’Annex A de la UNE-EN 933-9. 

 
 

540.9.1.3. Control de procedència de la pols mineral d’aportació 

 
Si la pols mineral a utilitzar, disposa de marcat CE, el control de procedència es podrà dur a terme mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats a la informació que acompanya al marcat CE permeten deduir 
el compliment de les especificacions establertes en aquest Plec. No obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o la Direcció d’Obra, podrà disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals que 
consideri oportuns, a l’objecte d’assegurar les propietats i la qualitat establertes en aquest Article. 
 
En el supòsit de no complir-ne les condicions indicades al paràgraf anterior, de cada procedència de la pols 
mineral d’aportació, i per qualsevol volum de producció previst, s’agafaran quatre (4) mostres i amb elles es 
determinarà la densitat aparent, segons l’Annex A de la UN-EN 1097-3. 
 
 

540.9.2. Control de qualitat dels materials 

 
 

540.9.2.1. Control de qualitat de l'emulsió bituminosa 

 
L'emulsió bituminosa haurà de complir les especificacions establertes a l'apartat 213.5 d'aquest Plec.  
 
 

540.9.2.2. Control de qualitat dels àrids 

 

S’examinarà la descàrrega dels àrids a l’abassegament,  rebutjant els àrids que, a simple vista, presentin matèries 
estranyes o grandàries superiors al màxim previst. S’abassegaran apart aquells que presentin alguna anomalia 
d’aspecte, com diferent coloració, segregació, excés de llastres, plasticitat, etc, i es vigilarà l’alçada dels 
abassegaments evitant la contaminació entre ells. 
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Per cada setanta tones (70 t), o fracció, d'àrid combinat es prendran mostres segons la UNE-EN 932-1 i es 
realitzaran els assajos següents:  
 

 Una (1) anàlisi granulomètrica, segons la UNE-EN 933-1. 

  Dos (2) equivalents de sorra (SE4), segons l’Annex A de la UNE-EN 933-8. 
 
Amb independència d’allò establert anteriorment i quan la Direcció d’Obra ho cregui convenient, es duran a terme 
les sèries d'assajos que consideri necessaris per a la comprovació de la resta característiques ressenyades en 
aquest Plec. 

 
Les toleràncies admissibles, en més o en menys, respecte de la granulometria de la fórmula de treball seran les 
següents, referides a la massa total d'àrids (inclòs la pols mineral): 
 

  Tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4%. 

  Tamisos compresos entre el 2 mm i el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%. 

  Tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%. 
 
 

540.9.2.3. Control de qualitat de la pols mineral d’aportació 

 
Sobre cada partida que es rebi es realitzarà l’assaig de densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE-EN 1097-3. 
Si la pols mineral d’aportació disposa de marcat CE, aquesta comprovació es podrà dur a terme mitjançant la 
verificació documental dels valors declarats. 
 
 

540.9.3. Control d'execució 

 
Es considerarà com a lot de microaglomerat en fred, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al corresponent a quatre 
(4) càrregues consecutives de l’equip de fabricació i estesa, o la producció diària si aquesta és inferior. 
 
La dotació del microaglomerat en fred, expressada en kg/m², es determinarà diàriament mitjançant la UNE-EN 
12274-6, dividint la massa total de mescla fabricada i estesa, per la superfície realment tractada mesurada sobre 
el terreny. La massa total de mescla es calcularà per diferència de massa de la barrejadora abans i després de 
l’extensió i descomptant, d’aquest valor, l’aigua total continguda en el microaglomerat en fred determinada per 
assajos de control en laboratori. Per a això s’haurà de disposar d’una bàscula contrastada. 
 
De cada lot s’agafaran al menys quatre (4) mostres, escollides de manera que cada dos d’elles corresponguin a 
una mateixa càrrega. Sobre aquestes mostres de microaglomerat en fred, preses segons la UNE-EN 12274-1 a la 
sortida del canal que alimenta la caixa repartidora, s’obtindrà el contingut mitjà de betum residual mitjançant 
assajos d’extracció, realitzats segons la UNE-EN 12274-2. 
 
La tolerància admissible del valor mitjà dels assajos d’extracció corresponents a un mateix lot, en més o en 
menys, respecte de la dosificació de betum residual de la fórmula de treball, expressada en massa respecte del 
total d’àrids (inclòs la pols mineral), serà del cinc per mil (± 0,5%) sense ser en cap cas inferior al mínim 
especificat a l’apartat 540.3, segons el tipus de microaglomerat en fred que es tracti. 
 
En aquelles obres en les que, per indicació del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, 
de la Direcció d’Obra, s’exigeixi la compactació de la capa estesa, per augmentar la cohesió inicial i permetre una 
més ràpida obertura al trànsit amb el mínim despreniment d’àrid, es comprovarà l’actuació del compactador 
verificant els següents aspectes: 
  

 Que les característiques del compactador es corresponen amb l’aprovat. 

 Que els dispositius de neteja del mateix funcionen correctament. 

 Que no es realitza en cap moment la humectació de les rodes. 

 El llast  i pes total del compactador, segons l’especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
o, en el seu defecte, per la Direcció d’Obra. 

 L’efectivitat de la compactació, millorant la cohesió inicial del microaglomerat en fred, però sense afectar 
sensiblement la macrotextura especificada. 

 
 

540.9.4. Control de recepció de la unitat  acabada 

 
Sobre la capa de microaglomerat en fred construïda es realitzaran els assajos següents, que hauran de complir 
allò que s'ha establert a la Taula 540.10: 
 

 Mesura de la macrotextura superficial, segons la UNE-EN 13036-1, immediatament després de l’extensió 
del microaglomerat del fred i de que hagi trencat l’emulsió i abans d’obrir al trànsit, en tres (3) punts del lot 
aleatòriament escollits i distribuïts al llarg de la longitud total del mateix. Si durant l’execució del tram de 
prova s’hagués determinat la correspondència amb un equip de mesura mitjançant texturòmetre làser, es 
podrà utilitzar el mateix equip com a mètode ràpid de control. 

 Determinació de la resistència al lliscament, segons la UNE 41201 IN, un cop transcorreguts set (7) dies 
de l’estesa del microaglomerat en fred, en tota la longitud de l’obra. 

 
 
540.10. Criteris d'acceptació o rebuig 

 
 

540.10.1. Dotacions de microaglomerat en fred i de lligat bituminós 

 
La dotació mitja de microaglomerat en fred, obtinguda segons es descriu a l’apartat 540.9.3, no haurà de diferir de 
la establerta durant l’execució del tram de prova segons l’apartat 540.6.  
 
Si la dotació mitjana de microaglomerat en fred obtinguda és inferior a la de referència es procedirà de la manera 
següent: 
 

 Si la dotació mitjana de microaglomerat en fred obtinguda és inferior al noranta per cent (90%) de 
l'especificada, a criteri de la Direcció d’Obra es podrà, bé aixecar mitjançant fresat, la capa de 
microaglomerat en fred corresponent al lot controlat i reposar, o bé col·locar una nova capa de 
microaglomerat en fred, sobre la construïda inicialment, que compleixi amb allò prescrit al Projecte. En 
tots el casos les actuacions realitzades seran per compte i a càrrec del Contractista. 

 Si la dotació mitjana de microaglomerat en fred obtinguda no és inferior al noranta per cent (90%) de 
l'especificada, s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de microaglomerat 
en fred corresponent al lot controlat. 

 
La dotació mitjana de betum residual respecte a la massa total d’àrids, obtinguda en el lot segons l’indicat a 
l’apartat 540.9.3, no haurà de diferir de la prevista a la fórmula de treball en més d’un cinc per mil ( ± 0,5%) i 
addicionalment no més d’una mostra podrà presentar un resultat que difereixi en més d’un ú per cent ( ± 1%). 
 
Si la diferència entre la dotació mitjana del lligant residual i la prevista a la fórmula de treball és superior al cinc 
per mil ( ± 0,5%) es procedirà de la següent manera: 
 

 Si la dotació mitjana del lligant excedeix de la prevista a la fórmula de treball en més d’un ú per cent (1%), 
s’aixecarà, mitjançant fresat, la capa de microaglomerat en fred corresponent al lot controlat, i es 
reposarà, tot això per compte del Contractista. 

 Si la dotació mitjana del lligant és inferior a la prevista a la fórmula de treball en més d’un ú per cent (1%), 
a criteri de la Direcció d’Obra es podrà: o bé aixecar, mitjançant fresat, la capa de microaglomerat en fred 
corresponent al lot controlat i reposar, o bé col·locar una nova capa de microaglomerat en fred, sobre la 
inicialment construïda, que compleixi el prescrit en el Projecte. En tots els casos les actuacions que es 
realitzin seran per compte del Contractista. 
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 Si la diferència entre la dotació mitjana del lligant residual i la prevista a la fórmula de treball no és 
superior a un ú per cent (±1%), s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de 
microaglomerat en fred corresponent al lot controlat. 

 
 

540.10.2. Macrotextura superficial i resistència al lliscament 

 
El resultat mitjà de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial, no haurà de ser inferior al valor previst a 
la Taula 540.10. No més d'un (1) individu de la mostra assajada podrà presentar un resultat individual inferior al  
valor en més del vint-i-cinc per cent (25%) del mateix. 
 
Si el resultat mitjà de l'assaig de la mesura  de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst a la Taula 
540.10, es procedirà de la manera següent: 
 

 Si resulta inferior al noranta per cent (90%) del valor previst a la Taula 540.10, a criteri de la Direcció 
d’Obra es podrà: o bé, aixecar, mitjançant fresat, la capa de microaglomerat en fred corresponent al lot 
controlat i reposar, o bé col·locar una nova capa de microaglomerat en fred, sobre la inicialment 
construïda, que compleixi el prescrit a la Taula 540.10. En tots els casos les actuacions que es realitzin 
seran per compte del Contractista. 

 Si el resultat mitjà de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al noranta per 
cent (90%) del valor previst a la Taula 540.10, s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent 
(10%). 

 
El resultat mitjà de l'assaig de la determinació de la resistència al lliscament, no haurà de ser inferior al valor 
previst a la Taula 540.10. No més d'un cinc per cent (5%) de la longitud total mesurada podrà presentar un 
resultat inferior a aquest valor en més de cinc unitats (5). 
 
Si el resultat mitjà de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst a la 
Taula 540.10, es procedirà de la manera següent: 
 

 Si resulta inferior al noranta per cent (90%) del valor previst en la Taula 540.10, a criteri de la Direcció 
d’Obra podrà: o bé aixecar, mitjançant fresat, la capa de microaglomerat en fred i reposar, o bé col·locar 
una nova capa de microaglomerat en fred, sobre la inicialment construïda que compleixi el prescrit a la 
Taula 540.10. En tots els casos les actuacions que es realitzin seran per compte del Contractista. 

 Si el resultat mitjà de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al noranta 
per cent (90%) del valor previst a la Taula 540.10, s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent 
(10%). 

 
 
540.11. Amidament  i abonament 

 
Únicament quan la capa a tractar amb un microaglomerat en fred no estigui inclosa en el mateix Contracte, es 
podrà abonar la comprovació i, en el seu cas, reparació de la superfície existent, per metres quadrats (m²) 
realment executats. 
 
Així mateix, si el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars preveiés l’execució d’un reg d’adherència, aquest 
s’abonarà segons el previst a l’Article 531 d’aquest Plec. 
 
La fabricació i estesa del microaglomerat en fred s'amidarà per tones (t), obtingudes  com a producte de la 
superfície realment tractada, mesurada sobre el terreny d'acord amb la secció tipus dels Plànols, per la dotació 
mitja deduïda dels assajos de control, segons s’especifica a l’apartat 540.9.3 d’aquest Article. L’abonament 
inclourà el de la preparació de la superfície existent i l’eventual de la pols mineral d'aportació, dels additius i 
addicions.  
 
L'emulsió bituminosa utilitzada en microaglomerats en fred s'amidarà per tones (t), deduïdes aplicant a 
l’amidament del microaglomerat en fred abonable la dotació mitja d'emulsió obtinguda en els assajos de control.  

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà establir, també, l'amidament per metre quadrat (m2) de 
superfície, amb la fixació d'uns llindars de dotacions, exceptuant l'aigua total, d'acord amb allò que s'ha indicat en 
aquest Article. 
 
Per les categories de trànsit pesat T1 i T2, si l’àrid gruixut utilitzat, a més de complir totes i cadascuna de les 
prescripcions especificades a l’apartat 540.2.2.2 d’aquest Article, tingués un valor del coeficient de poliment 
accelerat, segons la UNE-EN 1097-8, superior en quatre (4) punts al valor mínim especificat en aquest Plec per la 
categoria de trànsit pesat que correspongui, s’amidarà una unitat d’obra definida com a metre quadrat (m²) 
d’increment de qualitat d’àrids en capa de trànsit. El seu import serà el deu per cent (10%) del import de la unitat 
de superfície de microaglomerat en fred, i només serà d’abonament en el cas de que aquesta unitat d’obra estigui 
inclosa en el Pressupost del Projecte. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 Normes de referència 
 

 UNE 41201 IN. Característiques superficials de carreteres i aeroports. Procediment per determinar la 
resistència al lliscament de la superfície d’un paviment a través de la mesura del coeficient de fregament 
transversal (CRTS): SCRIM.. 

 UNE-EN 932-1. Assajos per determinar les propietats generals dels àrids. Part 1: Mètodes de mostratge.  

 UNE-EN 933-1. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1:Determinació de la 
granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat. 

 UNE-EN 933-2. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures. 

 UNE-EN 933-3. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3:Determinació de la 
forma de les partícules. Índex de llastres. 

 UNE-EN 933-5. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5:Determinació del 
percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut. 

 UNE-EN 933-8. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels fins. 
Assaig de l'equivalent de sorra. 

 UNE-EN 933-9. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels fins. 
Assaig de blau de metilè. 

 UNE-EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes 
per a la determinació de la resistència a la fragmentació. 

 UNE-EN 1097-3. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 3: 
Determinació de la densitat aparent i la porositat. 

 UNE-EN 1097-6. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 6: 
Determinació de la densitat de partícules i l’absorció d’aigua. 

 UNE-EN 1097-8. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 8: 
Determinació del coeficient de poliment accelerat. 

 UNE-EN 1367-2. Assajos per determinar les propietats tèrmiques i d’alteració dels àrids. Part 2: Assaig de 
sulfat de magnesi. 

 UNE-EN 12273. Beurades bituminoses. Especificacions. 

 UNE-EN 12274-1. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig. Part 1: Presa de dades per l’extracció del 
lligant. 

 UNE-EN 12274-2. Beurades bituminoses. Mètodes d’assaig. Part 2: Determinació del contingut del lligant 
residual. 

 UNE-EN 12274-3. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig. Part 3: Consistència. 

 UNE-EN 12274-4. Beurades bituminoses. Mètodes d’assaig. Part 4: Determinació de la cohesión de la 
mescla. 
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 UNE-EN 12274-5.  Beurades bituminoses. Mètodes d’assaig. Part 5: Determinació del desgast (assaig 
d’abrasió per via humida) 

 UNE-EN 12274-6. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig. Part 6: Velocitat d’aplicació (Dotació). 

 UNE-EN 13036-1. Característiques superficials de carreteres i aeroports. Mètodes d’assaig. Part 1: 
Mesura de la profunditat de la macrotextura superficial del paviment mitjançant el mètode volumètric. 

 UNE-EN 13808. Betums i lligants bituminosos. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques. 
 
 
 
 

Article 542. Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós  
 
 
 
542.1. Definició 

 
Es defineix com mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós la combinació d’un lligant hidrocarbonat, 
àrids (incloent la pols mineral) amb granulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les 
partícules de l’àrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de fabricació implica 
escalfar el lligant i els àrids (excepte, eventualment, la pols mineral d’aportació) i la seva posada en obra ha de 
realitzar-se a una temperatura molt superior a l’ambient. 
 
A efectes d’aplicació d’aquest Article, es defineix com mescla bituminosa en calent d’alt mòdul per al seu ús en 
capa intermèdia o de base de les categories de trànsit pesat T00 a T2, en gruix entre sis i tretze centímetres (6 a 
13 cm), aquella que, a més de tot l’anterior, compleix que el valor del seu mòdul dinàmic a vint graus Celsius 
(20ºC), segons Annex C de la UNE-EN 12697-26, és superior a onze mil megapascals  (11 000 MPa), realitzant-
se l’assaig sobre provetes preparades segons la UNE-EN 12697-30 amb setanta-cinc (75) cops per cara. Per a la 
seva fabricació no es podran utilitzar materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent en 
proporció superior al deu per cent (10%) de la massa total de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses en calent d’alt mòdul hauran de complir a més, excepte en el cas que es mencionin 
expressament altres especificacions, les que s’estableixen en aquest Article per a les mescles semidenses 
definides a la Taula 542.9. 
 
L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent de les definides anteriorment inclou les següents 
operacions: 
 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

 Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball. 

 Transport de la mescla al lloc d’ús. 

 Preparació de la superfície que ha de rebre la mescla. 

 Estesa i compactació de la mescla. 
 
 
542.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Independentment de l’anterior, s’estarà en tot cas, a més, a allò disposat en la legislació vigent en matèria 
ambiental, de seguretat i salut i de producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de la construcció 
i de residus de construcció i demolició. 
 

 
542.2.1. Lligant hidrocarbonat 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus de lligant hidrocarbonat a emprar, que serà 
seleccionat en funció de la capa a que es destini la mescla bituminosa en calent, de la zona tèrmica estival en que 
es trobi i de la categoria de trànsit pesat, definides a la Norma 6.1 IC de Seccions de Ferm o a la Norma 6.3 IC de 
Rehabilitació de Ferms, entre els que s’indiquen a la Taula 542.1 i, tret justificació en contrari, haurà de complir 
les especificacions dels corresponents Articles d’aquest Plec o, en el seu cas, de l’ordre circular OC 21/2007 del 
Ministeri de Foment, sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que 
incorporin cautxú procedent de neumàtics fora d’ús (NFU), de l’ordre circular OC 21bis/2009 del Ministeri de 
Foment, sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb cautxú procedent de neumàtics fora 
d´’us (NFU) i criteris a tenir en compte per a la seva fabricació in situ i emmagatzematge a obra, o la Circular 
01/09 de 15 de maig de 2009 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya sobre 
l’adaptació a les normes europees harmonitzades en matèria de mescles bituminoses en calent. 
 
 
 
 

Taula 542.1 
Tipus de lligant hidrocarbonat a emprar 

(Articles 211 i 212 d’aquest Plec i OC 21/2007) 
A) EN CAPA DE TRÀNSIT I SEGÜENT 

 

 
Zona 

tèrmica 
estival 

Categoria de trànsit pesat 

 
T00 

 
T0 

 
T1 

 
T2 i T31 

 
T32 i vorals 

 
T4 

 
Càlida 

B35/50 
BC35/50 

PMB 25/55-65 
PMB 45/80-65 

B35/50 
B50/70 

BC35/50 
BC50/70 

PMB 25/55-65 
PBM 45/80-60 
PMB 45/80-65 

 
 

B35/50 
B50/70 

BC35/50 
BC50/70 

PBM 45/80-60 
 

 
B50/70 

BC50/70 

B50/70 
B70/100 
BC50/70 

 
Mitja 

B35/50 
B65/70 

BC35/50 
BC50/70 

PBM 45/80-60 
PMB 45/80-65 

 
B35/50 
B50/70 

BC35/50 
BC50/70 

PBM 45/80-60 
 

B50/70 
BC50/70 

PBM 45/80-60 
 

B50/70 
B70/100 
BC50/70 

 
Temperada 

B50/70 
BC50/70 

PBM 45/80-60 
PMB 45/80-65 

 
B50/70 
B70/100 
BC50/70 

PBM 45/80-60 
 

Es podran emprar també betums modificats amb cautxú que siguin equivalents als betums modificats d’aquesta Taula, sempre que compleixin 
les especificacions de l’Article 212 d’aquest Plec. En aquest cas, a la denominació del betum s’inclourà una lletra C majúscula, per a indicar 
que l’agent modificador és cautxú procedent de neumàtics fora d’ús. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 207 de 445 
 

 

B) EN CAPA DE BASE, SOTA ALTRES DUES 
 

 
Zona tèrmica 

estival 

Categoria de trànsit pesat 

T00 T0 T1 T2 i T3 

 
Càlida 

 
B35/50 
B50/70 

BC35/50 
BC50/70 

PMB 25/55-65 

 
B35/50 
B50/70 

BC35/50 
BC50/70 

 
B50/70 

BC50/70 

 
Mitja 

 
B50/70 
B70/100 
BC50/70 

 
Temperada 

 
B50/70 
B80/100 
BC50/70 

 

 
B70/100 

Es podran emprar també betums modificats amb cautxú que siguin equivalents als betums modificats d’aquesta Taula, sempre que compleixin 
les especificacions de l’Article 212 d’aquest Plec. En aquest cas, a la denominació del betum s’inclourà una lletra C majúscula, per a indicar 
que l’agent modificador és cautxú procedent de neumàtics fora d’ús. 

 
 

Per a mescles bituminoses en calent d’alt mòdul el tipus de lligant hidrocarbonat a emprar serà el PMB 10/40-70 
per a les categories de trànsit pesat T00 i T0 i el B15/25 per a les categories de trànsit pesat T1 i T2. 
 
Per a les categories de trànsit pesat T00 i T0, en les mescles bituminoses a emprar en capes de trànsit 
s’utilitzaran exclusivament betums asfàltics modificats que compleixin l’Article 212 d’aquest Plec. 
 
En el cas d’utilitzar betums amb addicions no incloses en els Articles 211 ó 212 d’aquest Plec, o bé a l’ordre 
circular 21/2007, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, establirà 
el tipus d’addició i les especificacions que hauran de complir, tant el lligant com les mescles bituminoses 
resultants. La dosificació i el mètode de dispersió de l’adició hauran de ser aprovades per a Direcció d’Obra. 
 
En el cas d’incorporació de productes (fibres, materials elastomèrics, etc.) com modificadors de la reologia de la 
mescla i per tal d’assolir una majoració significativa d’alguna característica referida a la resistència a la fatiga i al 
fissurament, es determinarà la seva proporció, així como la del lligant utilitzat, de tal manera que, a més de 
proporcionar les propietats addicionals que es pretenguin obtenir amb aquests productes, es garanteixi un 
comportament en mescla mínim, semblant al que s’obtingués d’emprar un lligant bituminós dels especificats en 
l’Article 212 d’aquest Plec.  
 

Segons el disposat en l’apartat 2.3.f) del Pla de neumàtics fora d’ús, aprovat per Acord de Consell de Ministres de 
5 d’Octubre de 2001, en les obres en les que la utilització del producte resultant de la trituració dels neumàtics 
usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests materials. 
 
 

542.2.2. Àrids 

 
 

542.2.2.1. Característiques generals 

 
Els àrids a emprar en les mescles bituminoses en calent podran ser naturals o artificials sempre que compleixin 
les especificacions recollides en aquest Article. 
 
Es podran emprar com àrids per a capes de base i intermèdies, incloses les d’alt mòdul, els materials procedents 
del fresat de mescles bituminoses en calent, en proporcions inferior al deu per cent (10%) de la massa total de 
mescla. 

 
Es podran emprar àrids siderúrgics per a capes de base i intermèdies, com a àrid gruixut i com a àrid fi i la 
combinació amb àrids naturals en qualsevol fracció, sempre que compleixin amb les especificacions 
corresponents presents en aquest plec. 
 
En el cas d’àrids artificials, es podrà utilitzar l’àrid siderúrgic sempre que compleixi amb les especificacions 
corresponents a àrids gruixuts per  a la fabricació de mescles bituminoses, respecte a angulositat, forma, neteja, 
resistència a la fragmentació i resistència al poliment dels àrids, així com les de l’àrid fi. 
 
L’àrid siderúrgic provindrà d’escòries siderúrgiques valoritzables de form d’arc elèctric  sempre que hagin estat 
gestionades adequadament per un gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya i disposin 
del marcatge CE dels àrids. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà exigir propietats o 
especificacions addicionals quan es vulguin emprar àrids la naturalesa o procedència dels quals així ho 
requereixi. 
 
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s’abassegaran i 
manegaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges en fred. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà exigir que abans de 
passar per l’assecador de la central de fabricació, l’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-81, de l’àrid 
obtingut combinant les distintes fraccions dels àrids (inclosa la pols mineral) segons les proporcions fixades en la 
fórmula de treball, sigui superior a cinquanta (50), o en cas de no complir-se aquesta condició, que el seu valor de 
blau de metilè, segons annex A de la UNE-EN 933-9, sigui inferior a deu (10) i, simultàniament, l’equivalent de 
sorra, segons la UNE-EN 933-8, sigui superior a quaranta (40). 
 
Els àrids no seran susceptibles a cap tipus de meteorització o alteració físico-química apreciable sota les 
condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se a la zona d’ús. Tampoc podran donar 
origen, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o altres capes del ferm, o contaminar 
corrents d’aigua.  
 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, haurà de fixar els assajos 
per determinar la inalterabilitat del material. Si es considera convenient, per a caracteritzar els components 
solubles dels àrids de qualsevol tipus, naturals, artificials o procedents del fresat de mescles bituminoses, que 
puguin ser lixiviats i significar un risc potencial per al medi ambient  o per als elements de construcció situats en 
les seves proximitats, s’emprarà la UNE-EN 1744-3. 
 
L’àrid procedent del fresat de mescla bituminosa s’obtindrà de la disgregació per fresat o trituració de capes de 
mescla bituminosa. En cap cas s’admetran àrids procedents del fresat  de mescles bituminoses que presentin 
deformacions plàstiques (roderes). Es determinarà la granulometria de l’àrid recuperat, segons la UNE-EN 12697-
2, que s’emprarà en l’estudi de la fórmula de treball. La mida màxima de les partícules vindrà fixada pel Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, havent de passar la totalitat pel tamís 40 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
L’àrid obtingut del fresat de mescles bituminoses, complirà les especificacions dels apartats 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 
542.2.2.4, en funció de la seva granulometria obtinguda segons la UNE-EN 12697-2. 
 
 

542.2.2.2. Àrid gruixut 

 

 
542.2.2.2.1. Definició de l’àrid gruixut 
 

Es defineix com àrid gruixut a la part de l’àrid total retinguda en el tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
 

                                                      
1 L’assaig es farà segons el procediment general de la UNE-EN 933-8, és a dir, amb la fracció 0/2 de l’àrid combinat, i no serà d’aplicació als 

efectes d’aquest Plec l’annex A de l’esmentada Norma. 
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542.2.2.2.2. Procedència de l’àrid gruixut 
 
Cap mida de l’àrid gruixut a emprar en capes de trànsit per a categories de trànsit pesat T00 i T0 es podrà fabricar 
per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de pedreres de naturalesa calcària. 
 
Per a capes de trànsit de les categories de trànsit pesat T1 i T2, en el cas de que s’utilitzi àrid gruixut procedent 
de la trituració de grava natural, la grandària de les partícules, abans de la seva trituració, haurà de ser superior a 
sis (6) vegades la mida màxima de l’àrid final. 
 

 

542.2.2.2.3. Angulositat de l’àrid gruixut (Percentatge de cares de fractura) 
 

La proporció de partícules total i parcialment triturades de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà de 
complir el fixat en la Taula 542.2.a. 
 

 

 

 

Taula 542.2.a  
 Proporció de partícules total i parcialment triturades de l’àrid gruixut 

(% en massa) 
 

Tipus de capa 

Categoria de trànsit pesat 

T00 T0 i T1 T2 T3 i vorals T4 

Trànsit 
100 ≥ 90 

≥ 75 

Intermèdia ≥ 75(*) 

Base 100 ≥ 90 ≥ 75  

(*) en vies de servei 

 
 

Addicionalment, la proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà 
de complir el fixat en la Taula 542.2.b. 
 
 
 
 

Taula 542.2.b  
 Proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid gruixut 

(% en massa) 
 

Tipus de capa 

Categoria de trànsit pesat 

T00 T0 i T1 T2 T3 i vorals T4 

Trànsit 
0 ≤1 

≤10 

Intermèdia ≤10 (*) 

Base 0              ≤1 ≤10  

(*) en vies de servei 

 

 

542.2.2.2.4. Forma de l’àrid gruixut (Índex de llastres) 
 

L’índex de llastres de les diferents fraccions de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3, haurà de complir el fixat 
en la Taula 542.3. 
 

 
 

Taula 542.3 
 Índex de llastres de l’àrid gruixut 

 

Categoria de trànsit pesat 

T00 T0 a T31 T32 i vorals T4 

≤20 ≤ 25 ≤ 30 

 
 

542.2.2.2.5. Resistència a la fragmentació de l’àrid gruixut (Coeficient de Los Àngeles) 
 
El coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2, haurà de complir el fixat en la Taula 
542.4. 
 
 

Taula 542.4  
 Coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut 

 

Tipus de capa 

Categoria de trànsit pesat 

T00 i T0 T1 T2 T3 i vorals T4 

Trànsit ≤ 20 ≤ 25 

Intermèdia ≤ 25 ≤ 25(*) 

Base ≤ 25 ≤ 30  

(*) en vies de servei 

 

 

542.2.2.2.6. Resistència al poliment de l’àrid gruixut per a capes de trànsit (Coeficient de poliment accelerat) 
 

El coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut a emprar en capes de trànsit, segons la UNE-EN 1097-8, 
haurà de complir el fixat en la Taula 542.5. 
 
 

Taula 542.5  
 Coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut per a capes de trànsit 
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Categoria de trànsit pesat 

T00 i T0 T1 a T31 T32, T4 i vorals 

≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 

 

 

542.2.2.2.7. Neteja de l’àrid gruixut (Contingut d’impureses) 
 

L’àrid gruixut haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o matèries estranyes que puguin 
afectar a la durabilitat de la capa. 
 
El contingut de fins de l’àrid gruixut, determinat conforme a la UNE-EN 933-1 com a percentatge que passa pel 
tamís 0,063 mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa. 
 

Addicionalment, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà 
especificar que el contingut d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130, sigui inferior al cinc 
per mil (0,5%) en massa. 
 
En el cas de que no es compleixin les prescripcions establertes respecte a la neteja de l’àrid gruixut, La Direcció 
d’Obra podrà exigir la seva neteja per rentat, aspiració o altres  mètodes prèviament aprovats, i una nova 
comprovació. 
 
 

542.2.2.3. Àrid fi 

 
 
542.2.2.3.1. Definició de l’àrid fi 
 

Es defineix com àrid fi a la part de l’àrid total garbellada pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís 0,063 mm de la 
UNE-EN 933-2. 
 

 

542.2.2.3.2. Procedència de l’àrid fi 
 

L’àrid fi haurà de procedir de la trituració de pedra de cantera o grava natural en la seva totalitat, o en part de 
jaciments naturals. 
 
La proporció d’àrid fi no triturat a emprar en la mescla haurà de complir el fixat en la Taula 542.6. 
 

 

Taula 542.6  
 Proporció d’àrid fi no triturat (*) a emprar en la mescla 
(% en massa del total d’àrids, inclosa la pols mineral) 

 

Categoria de trànsit pesat 

T00 a T2 T3, T4 i vorals 

0 <10 

(*) El percentatge d’àrid fi no triturat no haurà de superar el de l’àrid fi triturat 

 

 

542.2.2.3.3. Neteja de l’àrid fi 
 

L’àrid fi haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes que puguin 
afectar a la durabilitat de la capa. 
 

 

542.2.2.3.4. Resistència a la fragmentació de l’àrid fi 
 

El material que es trituri per a obtenir àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l’àrid gruixut en l’apartat 
542.2.2.2.5 sobre el coeficient de Los Àngeles. 
 
Es podrà emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial la adhesivitat, però en 
qualsevol cas procedirà d’àrid gruixut amb coeficient de Los Àngeles inferior a vint-i-cinc (25) per a capes de 
trànsit i intermèdies i a trenta (30) per a capes de base.  
 
 

542.2.2.4. Pols mineral 

 

542.2.2.4.1. Definició de la pols mineral 
 

Es defineix com a pols mineral a la part de l’àrid total garbellada pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
 

542.2.2.4.2. Procedència de la pols mineral 
 

La pols mineral podrà procedir dels àrids, separant-se d’ells per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o ser 
aportada a la mescla per separat d’aquells com un producte comercial o especialment preparat. 
 
La proporció de la pols mineral d’aportació a emprar en la mescla haurà de complir el fixat en la Taula 542.7. 
 
 
 

Taula 542.7 
 Proporció de pols mineral d’aportació 

(% en massa de la resta de pols mineral, exclòs el inevitablement adherit als àrids) 
 

 
Tipus de capa 

 
Categoria de trànsit pesat 

 

T00 T0 i T1 T2 T3 i vorals 
 

T4 
 

Trànsit 100 ≥ 50 - 

Intermèdia 100 ≥ 50 - 

Base 100 ≥ 50 -  

 
 

La pols mineral que quedi inevitablement adherida als àrids després del seu pas per l’assecador en cap cas podrà 
rebassar el dos per cent (2%) de la massa de la mescla. Només si s’assegurés que la pols mineral procedent dels 
àrids compleix les condicions exigides al d’aportació, podrà la Direcció d’Obra rebaixar la proporció mínima 
d’aquest. 
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542.2.2.4.3. Granulometria de la pols mineral 
 

La granulometria de la pols mineral es determinarà segons la UNE-EN 933-10. El cent per cent (100%) dels 
resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general, definit a la Taula 542.8. 
 
Addicionalment, el noranta per cent (90%) dels resultats de les anàlisi granulomètriques, basades en els últims 
vint (20) valors obtinguts, hauran de quedar inclosos dins del fus granulomètric més estret, l’ample màxim del qual 
en els tamisos  corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el deu per cent (10%). 
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Taula 542.8 
Especificacions per a la granulometria de la pols mineral 

 

Obertura del tamís (mm) 

 
Fus granulomètric general per a 

resultats individuals 
Garbellat acumulat (% en massa) 

 
Ample màxim del fus restringit  

(% en massa) 

2 100  -  

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 

 
 
 
 

542.2.2.4.4. Finor i activitat de la pols mineral 
 

La densitat aparent de la pols mineral, segons l’annex A de la UNE-EN 1097-3, haurà d’estar compresa entre cinc 
i vuit decigrams per centímetre cúbic (0,5 a 0,8 g/cm3). 
 

 

542.2.3. Additius 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà els additius que es 
puguin utilitzar, establint les especificacions que hauran de complir tant l’additiu com les mescles bituminoses 
resultants. La dosificació i dispersió homogènia de l’additiu hauran de ser aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
 
542.3. Tipus i composició de la mescla 

 
La designació de les mescles bituminoses tipus formigó bituminós es farà segons la nomenclatura establerta a la 
UNE-EN 13108-1. 
 
Aquesta designació es complementarà amb informació sobre el tipus de granulometria que correspongui a la 
mescla: densa, semidensa o gruixuda, amb la finalitat de poder diferenciar mescles amb la mateixa mida màxima 
d’àrid però amb fusos granulomètrics diferents. Per això, a la designació establerta a la UNE-EN 13108-1 
s’inclourà la lletra D, S o G després de la indicació de la mida màxima d’àrid, segons es tracti d’una mescla 
densa, semidensa o gruixuda, respectivament. 
 
La designació de les mescles bituminoses seguirà per tant l’esquema següent: 
 
 

 
AC 

 
D Surf/bin/base lligant granulometria 

 
 
On: 

AC  indica que la mescla és el tipus de formigó bituminós. 

D  és la mida màxima de l’àrid, expressat com l’obertura del tamís que deixa passar entre un noranta 
i un cent per cent (90% i 100%) del total de l’àrid. 

surf/bin/base s’indicarà amb aquestes abreviatures si la mescla s’emprarà en capa de trànsit, intermèdia o 
base, respectivament. 

lligant   s’ha d’incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat. 

granulometria s’indicarà amb la lletra D, S o G si el tipus de granulometria correspon a una mescla densa (D), 
semidensa (S) o gruixuda (G) respectivament. En el cas de mescles d’alt mòdul s’inclouran a més 
les lletres MAM. 

 

La granulometria de l’àrid obtingut combinant les diferents fraccions dels àrids (inclosa la pols mineral), segons la 
unitat d’obra o ús, haurà d’estar compresa dins d’algun dels fusos fixats a la Taula 542.9. L’anàlisi granulomètrica 
es farà segons la UNE-EN 933-1. 
 
 
 
 
 
 

Taula 542.9  
 Fusos granulomètrics. Garbellat acumulat (% en massa) 

 

Tipus de mescla 
(*) 

Obertura dels tamisos  UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa 
AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

AC22 D - 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa 

AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 

AC32 S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

Gruixuda 
AC22 G - 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 

AC32 G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

 
(*)A efectes d’aquesta Taula, per a designar el tipus de mescla, s’inclou només la part de la nomenclatura que es refereix expressament al fus 
granulomètric (s’omet per tant la indicació de la capa del ferm i el tipus de betum). 
- Per a la formulació de mescles bituminoses en calent  d’alt mòdul (MAM) s’emprarà el fus AC22S amb les següents modificacions, respecte 
a l’esmentat fus granulomètric: tamís 0,250: 8-15; i tamís 0,063: 5-9. 
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El tipus de mescla bituminosa en calent a emprar en funció del tipus i del gruix de la capa del ferm, es definirà al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, segons la Taula 542.10. 
 

Taula 542.10  
Tipus de mescla a utilitzar en funció del tipus i gruix de la capa 

 

 
Tipus de capa 

 
GRUIX (cm) 

Tipus de mescla 

Denominació UNE-EN 
13108-1(*) 

Denominació 
anterior 

Trànsit 

4-5 
AC16 surf D 
AC16 surf S 

D12 
S12 

>5 
AC22 surf D 
AC22 surf S 

D20 
S20 

Intermèdia 5-10 

AC22 bin D 
AC22 bin S 
AC32 bin S 

AC22 bin S MAM (**) 

D20 
S20 
S25 

MAM (**) 

Base 7-15 

AC32 base S 
AC22 base G 
AC32 base G 

AC22 base S MAM (***) 

S25 
G20 
G25 

MAM (***) 

Vorals (****)                    4-6             AC16 surf D D12 

(*) S’ha omès en la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant a efectes d’aquesta Taula. 
(**) Gruix mínim de sis centímetres (6cm). 
(***) Gruix màxim de tretze centímetres (13cm). 
(****) En el cas de que no s’empri el mateix tipus de mescla que en la capa de trànsit de la calçada. 

 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la dotació mínima de lligant hidrocarbonat de la mescla 
bituminosa en calent que, en qualsevol cas, haurà de complir l’indicat a la Taula 542.11, segons el tipus de 
mescla i de capa. 
 
 

Taula 542.11 
 Dotació mínima (*) de lligant hidrocarbonat 

(% en massa sobre el total de la mescla bituminosa, inclosa la pols mineral) 
 

Tipus de capa Tipus de mescla Dotació mínima (%) 

Trànsit Densa i semidensa 4,50 

Intermèdia 
Densa i semidensa 4,00 

Alt mòdul 4,50 

Base 
Semidensa i gruixuda 3,65 

Alt mòdul 4,75 

(*) Incloses les toleràncies especificades en l’apartat 542.9.3.1. Es tindran en compte les correccions per pes específic i absorció dels àrids, si 
són necessàries. 

 
 

En el cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de dos grams i seixanta-cinc centèsimes de gram per 
centímetre cúbic (2,65 g/cm3), els continguts mínims de lligant de la Taula 542.11 s’ha de corregir multiplicant pel 
factor: 
 

d


65,2
    , on ρd és la densitat de les partícules d’àrid. 

 
Excepte justificació en contra, la relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i lligant 
hidrocarbonat de les mescles denses, semidenses i gruixudes, en funció de la categoria de trànsit pesat i de la 
zona tèrmica estival es fixarà d’acord amb les indicades a la Taula 542.12. 
 
 

Taula 542.12  
Relació ponderal (*) recomanada de pols mineral–lligant en mescles bituminoses tipus denses, semidenses i 

gruixudes per a les categories de trànsit pesat T00 a T2 
 

 
Tipus de capa 

Zona tèrmica estival 

Càlida i mitja Temperada 

Trànsit 1,2 1,1 

Intermèdia 1,1 1,0 

Base 1,0 0,9 

(*) Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant expressats ambdós respecte de la massa total de l’àrid sec, inclosa la pols 
mineral. 

 
 
En les mescles bituminoses en calent d’alt mòdul la relació ponderal recomanable entre els continguts de pols 
mineral i lligant hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d’àrid sec, inclosa la pols mineral), 
tret justificació en contrari, estarà compresa entre un coma dos i un coma tres (1,2 a 1,3). 
 
 
542.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport pel 
que fa als equips utilitzats en l'execució de les obres. 
 
 

542.4.1. Central de fabricació  

 
El disposat en aquest apartat s’entendrà sense perjudici de l’establert a la UNE-EN 13108-1 per al  marcat CE. No 
obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà establir 
prescripcions addicionals, especialment en el supòsit de no ser obligatori o no disposar de marcat CE. 
 
Les mescles bituminoses en calent es fabricaran per mitjà de centrals capaces d’utilitzar simultàniament en fred el 
nombre de fraccions de l’àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada. El Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars especificarà la producció horària mínima de la central, en funció de les característiques i necessitats 
mínimes de consum de l’obra. 
 
El nombre mínim de tremuges per a àrids en fred serà en funció del nombre de fraccions d’àrid que exigeixi la 
fórmula de treball adoptada, però en tot cas no serà inferior a quatre (4). 
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En centrals de mescla bituminosa continua amb tambor assecador–mesclador , el sistema de dosificació serà 
ponderal, almenys per a la sorra i per al conjunt dels àrids; i tindrà en compte la humitat d’aquests, per a corregir 
la dosificació en funció d’ella. En la resta de tipus de central per a la fabricació de mescles, per a les categories de 
trànsit pesat T00 a T2 també serà preceptiu disposar de sistemes ponderals de dosificació en fred. 
 
La central tindrà sistemes separats d’emmagatzematge i dosificació de la pols mineral recuperada i d’aportació, 
els quals seran independents dels corresponents a la resta d’àrids i estaran protegits de la humitat. 
 
Quan l’assecador no sigui a la vegada mesclador, les centrals estaran proveïdes d’un sistema de classificació 
dels àrids en calent –de capacitat conforme amb la seva producció– en  un nombre de fraccions no inferior a tres 
(3), i de sitges per emmagatzemar-los. 
 
Les centrals de mescla discontinua estaran proveïdes en qualsevol circumstància de dosificadors ponderals 
independents: al menys un (1) pels àrids calents, la precisió del qual sigui superior al mig per cent (± 0,5%), i 
almenys un (1) per a la pols mineral i un (1) per al lligant hidrocarbonat, la precisió dels quals sigui superior al tres 
per mil (± 0,3%). 
 
Si es preveiés la incorporació d’additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb homogeneïtat i 
precisió suficient, a criteri de la Direcció d’Obra. 
 
Si la central estigués dotada de tremuges d’emmagatzematge de les mescles fabricades, haurà de garantir que 
en les quaranta-vuit hores (48h) següents a la fabricació, el material recollit no ha perdut cap de les seves 
característiques, en especial la homogeneïtat del conjunt i les propietats del lligant. 
 
Quan s’hagin d’emprar àrids procedents del fresat de mescles bituminoses, la central de fabricació disposarà dels 
elements necessaris per a que compleixin els requisits i especificacions recollides en l’apartat 542.5.4.   
 
 

542.4.2. Elements de transport 

 
Consistiran en camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta i que es tractarà, per a evitar que la mescla 
bituminosa s’adhereixi a ella, amb un producte la composició i dotació que hauran de ser aprovats per la Direcció 
d’Obra. 
 
La forma i alçada de la caixa haurà de ser tal que, durant l’abocament a l’estenedora, el camió només la toqui a 
través dels rodets previstos a l’efecte. 
 
Els camions hauran d’estar sempre proveïts d’una lona o cobertor adequat per a protegir la mescla bituminosa en 
calent durant el seu transport. 
 
 

542.4.3. Equip d’estesa 

 
Les estenedores seran autopropulsades, i estaran dotades dels dispositius necessaris per a estendre la mescla 
bituminosa en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim de precompactació, que serà fixat pel 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, per la Direcció d’Obra. La capacitat de la 
tremuja, així com la potencia, seran adequades per al tipus de treball que hagin de desenvolupar. 
 
L’estenedora haurà d’estar dotada d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’un element calefactor per a l’execució 
de la junta longitudinal. 
 
Es comprovarà, en el seu cas, que els ajustaments de l’enrasador i de la mestra s’atenen a les toleràncies 
mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats pel desgast o altres 
causes. 
 
Per a les categories de trànsit pesat T00 a T2 o amb superfícies a estendre en calçada superiors a setanta mil 
metres quadrats (70.000 m2), serà preceptiu disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de transferència 

autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi la homogeneïtzació granulomètrica i a més 
permeti la uniformitat tèrmica i de les característiques superficials. 
 
L’amplada mínima i màxima d’estesa es definirà en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu 
defecte, per la Direcció d’Obra. Si ’acoblessin peces a l’estenedora per augmentar la seva amplada, aquestes 
hauran de quedar perfectament alineades amb les originals. 
 
 

542.4.4. Equip de compactació 

 
Es podran utilitzar compactadors de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, de neumàtics o mixts. La composició 
mínima de l’equip serà un (1) compactador vibratòria de corrons metàl·lics o mixt, i un (1) compactador de 
neumàtics. 
 
Tots els tipus de compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors de sentit de marxa d’acció suau, i 
estar dotats de dispositius per a la neteja de les seves llantes o neumàtics durant la compactació i per a mantenir-
los humits en cas necessari. 
 
Els compactadors de llantes metàl·liques no presentaran solcs ni irregularitats en elles. Els compactadors 
vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració, al invertir el sentit de la seva marxa. Els de 
neumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les empremtes 
de les davanteres i darreres, i faldons de lona protectora contra el refredament dels neumàtics. 
 
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de compactadors seran aprovades per la 
Direcció d’Obra, i seran les necessàries per aconseguir una compacitat adequada i homogènia de la mescla en 
tota el seu gruix, sense produir trencaments de l’àrid, ni enrotllaments de la mescla a la temperatura de 
compactació. 
 
En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s’empraran altres de mida i disseny adequats 
per a la tasca que es pretén realitzar i sempre hauran  de ser autoritzats per la Direcció d’Obra. 
 
 
542.5. Execució de les obres 

 
 

542.5.1. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

 
 

542.5.1.1. Principis generals 

 

La fabricació i posada en obra de la mescla no s’iniciarà fins que s’hagi aprovat per la Direcció d’Obra la 
corresponent fórmula de treball, estudiada en el laboratori i verificada en la central de fabricació. 
 
Aquesta fórmula fixarà como a mínim les següents característiques: 
 

 Identificació i proporció de cada fracció de l’àrid en l’alimentació i, en el seu cas, després de la seva 
classificació en calent. 

 Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, pels 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 933-2 que corresponguin per a cada 
tipus de mescla segons la Taula 542.9, expressada en percentatge de l’àrid total amb una aproximació de 
l’u per cent (1%), excepció feta del tamís 0,063 que s’expressarà amb aproximació de l’u per mil (0,1%). 

 Dosificació, en el seu cas, de la pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’àrid total amb 
aproximació de l’u per mil (0,1%). 

 Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. 

 Dosificació de 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. 
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 En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de la mescla 
total. 

 Densitat mínima a assolir. 
 
També s’assenyalaran: 
 

 Els temps a exigir per a la mescla dels 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’introduirà en el 
mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de quinze graus Celsius (15ºC). 

 La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà dins del rang corresponent a una viscositat del 
betum de cent cinquanta a tres-cents centistoks (150-300 cSt). A més, en el 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 descarrega des d’elements de transport. 

 La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació. 

 En el cas de que s’emprin addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la seva forma 
d’incorporació i temps de mesclat. 

 
La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no serà superior a cent vuitanta graus Celsius 
(180ºC), tret en centrals de tambor assecador–mesclador, en les que no excedirà dels cent seixanta-cinc graus 
Celsius (165ºC). Per a mescles bituminoses d’alt mòdul aquesta temperatura màxima es podrà augmentar en deu 
graus Celsius (10ºC). En tots els casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del mesclador serà aprovada 
per la Direcció d’Obra de forma que la temperatura de la mescla en la descàrrega dels camions sigui superior al 
mínim fixat. 
 
La dosificació de lligant hidrocarbonat en la fórmula de treball es fixarà tenint en compte els materials disponibles, 
l’experiència obtinguda en casos anàlegs i seguint els criteris establerts en els apartats 542.1.2 a 542.1.5. 
 
En el cas de categories de trànsit pesat T00 a T2, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu 
defecte la Direcció d’Obra, podrà exigir un estudi de sensibilitat de les propietats de la mescla a variacions de 
granulometria i dosificació de lligant hidrocarbonat que no excedeixin de les admeses en l’apartat 542.9.3.1. 
 
Per a capes de trànsit, la fórmula de treball de la mescla bituminosa en calent, haurà d’assegurar el compliment 
de les característiques de la unitat acabada en lo referent a la macrotextura superficial i a la resistència al 
lliscament, segons l’indicat en l’apartat 542.7.4. 
 
Si la marxa de les obres ho aconsella, la Direcció d’Obra podrà exigir la correcció de la fórmula de treball amb 
objecte de millorar la qualitat de la mescla, justificant-ho degudament mitjançant un nou estudi i els assajos 
oportuns. S’estudiarà i aprovarà una nova fórmula si varia la procedència d’algun dels components, o si durant la 
producció es rebassen les toleràncies granulomètriques establertes en aquest Article. 
 
 

542.5.1.2. Contingut de buits 

 

El contingut de buits determinat segons el mètode d’assaig de la UNE-EN 12697-8 indicat en l’annex B de la 
UNE-EN 13108-20, haurà de complir l’establert a la Taula 542.13. 
 
La determinació del contingut de buits en mescles amb mida nominal D inferior o igual a vint-i-dos mil·límetres    
(D ≤ 22 mm), es farà sobre provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant setanta-cinc (75) cops 
per cara2. En mescles amb mida nominal D superior a vint-i-dos mil·límetres (D > 22 mm), la determinació de buits 
es farà sobre provetes preparades per compactació vibratòria durant un temps de cent vint segons (120 s) per 
cara, segons la UNE-EN 12697-32. 
 
 

                                                      
2 Aquestes provetes equivalen a les preparades per l’ús del mètode Marshall, segons NLT-159, aplicant setanta cinc (75) cops per cara. 

 
 

Taula 542.13  
Contingut de buits en mescla (UNE-EN 12697-8)  

en provetes segons la UNE-EN 12697-30 (75 cops per cara)(***) 
 

 
Característica 

Categoria de trànsit pesat 

T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 

 
Buits en 

mescla (%) 

 
Capa de 
trànsit 

 

4-6 3-5 

 
Capa 

intermèdia 
 

4-6 5-8 (*) 4-8 4-8 (**) 

 
Capa 
base 

 

5-8 (*) 6-9 (*) 5-9  

 (*) En les mescles bituminoses d’alt mòdul: 4-6. 
 (**) En vies de servei. 

(***) Excepte en mescles amb D>22 mm, en les que les provetes es compactaran segons la UNE-EN 12697-32 (120 segons per 
cara). 

 
 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu cas la Direcció d’Obra, podrà exigir el contingut dels 
buits en àrids, segons el mètode d’assaig de la UNE-EN 12697-8 indicat en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, 
sempre que, per les característiques dels mateixos o per la seva granulometria combinada, es prevegin 
anomalies en la fórmula de treball. En tal cas, el contingut de buits en àrids, de mescles amb mida màxima de 
setze mil·límetres (16 mm) haurà de ser major o igual al quinze per cent (≥15%) i en mescles amb mida màxima 
de vint-i-dos o trenta-dos mil·límetres (22 o 32 mm) haurà de ser major o igual al catorze per cent ( ≥14%). 
 
 

542.5.1.3. Resistència a la deformació permanent 

 

La resistència a deformacions plàstiques determinada mitjançant l’assaig de pista de laboratori, haurà de complir 
l’establert en les Taules 542.14.a ó 542.14.b Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, emprant el 
dispositiu petit, el procediment B en aire, a una temperatura de seixanta graus Celsius (60ºC) i amb una duració 
de deu mil (10.000) cicles. 
 
Per a la realització d’aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactadora 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 inferior o igual a vint-i-dos mil·límetres (D ≤ 22 mm), sigui superior al 
noranta-vuit per cent (98%) de la obtinguda en provetes cilíndriques preparades segons la UNE-EN 
12697-30, aplicant setanta-cinc (75) cops per cara3. 

 En mescles amb mida nominal D superior a vint-i-dos mil·límetres (D ≥ 22 mm), sigui superior al noranta-
vuit per cent (98%) de la obtinguda en provetes preparades per compactació vibratòria durant un temps 
de cent vint segons (120 s) per cara, segons la UNE-EN 12697-32. 

                                                      
3 Es equivalent a que la densitat sigui superior al noranta vuit per cent (98%) de la referència obtinguda en provetes preparades per l’ús del 

mètode Marshall, segons NLT-159, aplicant setanta cinc (75) cops per cara. 
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Taula 542.14.a 
Pendent mitja de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per a capa de trànsit i 

intermèdia 
segons la UNE-EN 12697-22 (mm per a 103 cicles de càrrega)(*) 

 

 
Zona tèrmica 

estival 

Categoria de trànsit pesat 

T00 i T0 T1 T2 T3 i vorals T4 

Càlida 0,07 0,10 - 

Mitja 0,07 0,10 - 

Temperada 0,10 - 

(*) En mescles bituminoses d’alt mòdul en capa intermèdia la pendent mitja de deformació en pista serà de 0,07 

 
 
 
 
 

 Taula 542.14.b 
Pendent mitja de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per a capa base 

segons la UNE-EN 12697-22 (mm per a 103 cicles de càrrega) 
 

 
Zona tèrmica estival 

Categoria de trànsit pesat 

T00 i T0 T1 T2 i T31 

Càlida 
0,07 

0,07 0,10 

Mitja 0,10 - 

Temperada 0,10 - - 

 

 

542.5.1.4. Sensibilitat a l’aigua 

 

En qualsevol circumstancia es comprovarà la adhesivitat àrid–lligant mitjançant la caracterització de l’acció de 
l’aigua. Per això, la resistència conservada en l’assaig de tracció indirecta després de immersió, realitzat a quinze 
graus Celsius (15ºC), segons la UNE-EN 12697-12, tindrà un valor mínim del vuitanta per cent (80%) per a capes 
de base i intermèdia, i del vuitanta-cinc per cent (85%) per a capes de trànsit. En mescles de mida màxima no 
major a vint-i-dos mil·límetres ( ≤ 22 mm) les provetes per a la realització de l’assaig es prepararan segons la 
UNE-EN 12697-30 amb cinquanta (50) cops per cara. Per mescles amb mida màxima superior a vint-i-dos 
mil·límetres (22 mm), les provetes es prepararan mitjançant compactació amb vibració durant un temps de 
vuitanta més menys cinc segons (80 ± 5 s) per cara, segons la UNE-EN 12697-32. 
 
Es podrà millorar l’adhesivitat entre l’àrid i el lligant hidrocarbonat mitjançant activants directament incorporats al 
lligant. En tot cas, la dotació mínima de lligant hidrocarbonat no serà inferior al indicat a la Taula 542.11.  
 
 

542.5.1.5. Propietats addicionals en mescles d’alt mòdul 

 

En mescles d’alt mòdul, el valor del mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20ºC), segons l’annex C de UNE-EN 
12697-26, no serà inferior a onze mil megapascals (11.000 MPa). Les provetes per a la realització de l’assaig es 
prepararan segons la UNE-EN 12697-30, aplicant setanta-cinc (75) cops per cara. 
 
En mescles d’alt mòdul, realitzat l’assaig de resistència a la fatiga amb una freqüència de trenta Hertzs (30 Hz) i a 
una temperatura de vint graus Celsius (20ºC), segons l’Annex D de UNE-EN 12697-24, el valor de la deformació 

per a un milió (106) de cicles  no serà inferior a cent microdeformacions (ε6  ≥ 100 μm/m). 
 
 

542.5.2. Preparació de la superfície existent 

 
Es comprovarà la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’hagi d’estendre la mescla 
bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, 
indicarà les mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptable i, en el seu cas, a reparar 
zones danyades. 
 
La regularitat superficial de la superfície existent haurà de complir l’indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 
542.16 i sobre ella s’executarà un reg d’emprimació o un reg d’adherència segons correspongui depenent de la 
seva naturalesa, d’acord amb els Articles 530 ó 531 d’aquest Plec. 
 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i l’esmentat paviment fos heterogeni, s’haurà 
a més, d’eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 
instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no 
quedin restes d’aigua en la superfície; així mateix, si ha transcorregut molt temps des de la seva aplicació, es 
comprovarà que la seva capacitat d’unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït en forma perjudicial; en cas 
contrari, la Direcció d’Obra podrà ordenar l’execució d’un reg d’adherència addicional. 
 
 

542.5.3. Aprovisionament d’àrids 

 
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s’abassegaran i 
manegaran per separat fins la seva introducció en les tremuges en fred. Cada fracció serà suficientment 
homogènia i es podrà abassegar i manegar sense perill de segregació, observant les precaucions que es detallen 
a continuació. 
 
Per a mescles amb mida màxima d’àrid de setze mil·límetres (16 mm) el nombre mínim de fraccions serà de tres 
(3); per a la resta de les mescles serà de quatre (4). La Direcció d’Obra podrà exigir un major nombre de 
fraccions, si ho estima necessari per a complir les toleràncies exigides a la granulometria de la mescla en l’apartat 
542.9.3.1. 
 
Cada fracció de l’àrid es recollirà separada de les demés, per a evitar contaminacions entre elles. Si els 
abassegaments es disposen sobre el terreny natural, no s’utilitzaran els seus quinze centímetres (15 cm) inferiors, 
a no ser que es pavimentin. Els abassegaments es construiran per capes de gruix no superior a un metre i mig 
(1,5 m), i no per piles còniques. Les carregues del material es col·locaran adjacents, prenent les mesures 
oportunes per a evitar la seva segregació. 
 
Quan es detectin anomalies en la producció o subministraments dels àrids, s’abassegaran per separat fins a 
confirmar la seva acceptabilitat. Aquesta mateixa mesura s’aplicarà quan estigui pendent d’autorització el canvi de 
procedència d’un àrid. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà el volum mínim  
d’abassegament abans d’iniciar les obres. Excepte justificació en contrari, aquest volum no serà inferior al 
corresponent a un (1) mes de treball amb la producció prevista. 
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542.5.4. Fabricació de la mescla 

 
El disposat en aquest apartat s’entendrà sense perjudici de l’establert en la UNE-EN 13108-1 per al marcat CE. 
No obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà establir 
prescripcions addicionals, especialment en el supòsit de no ser obligatori o no disposar de marcat CE. 
 
La càrrega de cada una de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut estigui sempre 
comprés entre el cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense vessar. Per a mescles 
denses i semidenses l’alimentació de l’àrid fi, encara quan aquest fos d’un únic tipus i granulometria, s’efectuarà 
dividint la càrrega entre dos (2) tremuges. 
 
Si s’utilitzessin àrids procedents del fresat de mescles bituminoses, en centrals on l’assecador de la qual no sigui 
a la vegada mesclador, si l’alimentació d’aquestos fos discontinua, després d’haver introduït els àrids, es pesaran 
i introduiran els àrids procedents del fresat de mescles bituminoses, i després d’un temps de disgregació, escalfat 
i mescla, s’agregarà el lligant hidrocarbonat, i en el seu cas els additius, per a cada pastada, i es continuarà la 
operació de mescla durant el temps especificat en el fórmula de treball. Si l’alimentació fos continua, els àrids 
procedents del fresat 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 fresat de 
mescles bituminoses darrera la flama de forma que no existeixi risc de contacte amb ella. 
 
A la descarrega del mesclador totes les mides de l’àrid hauran d’estar uniformement distribuïdes en la mescla, i 
totes les seves partícules totalment i homogèniament cobertes de lligant. La temperatura de la mescla al sortir del 
mesclador no excedirà de la fixada en la fórmula de treball. 
 
En el cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta dosificació, la distribució 
homogènia, així com que no perdi les seves característiques inicials durant tot el procés de fabricació. 
 
 

542.5.5. Transport de la mescla 

 
La mescla bituminosa en calent es transportarà en camions de la central de fabricació a la estenedora. Per a 
evitar el refredament superficial, s’haurà de protegir durant el transport mitjançant lones o altres cobertors 
adequats. En el moment de descarregar-la en la estenedora o en l’equip de transferència, la seva temperatura no 
podrà ser inferior a l’especificada en la fórmula de treball. 
 
 

542.5.6. Estesa de la mescla 

 
A menys que la Direcció d’Obra justifiqui una altra directriu, l’estesa començarà per la vora inferior i es realitzarà 
per franges longitudinals. L’amplada d’aquestes franges es fixarà de manera que es realitzi el menor nombre de 
juntes possible i s’aconsegueixi la major continuïtat de l’estesa, tenint en compte l’amplada de la secció, l’eventual 
manteniment de la circulació, les característiques de l’estenedora i la producció de la central. 
 
En obres sense manteniment de la circulació, per a les categories de trànsit pesat T00 a T2 o amb superfícies a 
estendre en calçades superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), es realitzarà l’estesa de qualsevol 
capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb dos (2) o més estenedores lleugerament 
desfasades, evitant juntes longitudinals. En la resta de casos, després d’haver estès i compactat una franja 
s’estendrà la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calenta i en condicions de ser compactada; en 
cas contrari, s’executarà una junta longitudinal. 
 
L’estenedora es regularà de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions 
ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades 
en els Plànols del Projecte, amb les toleràncies establertes a l’apartat 542.7.2. 
 

L’estesa es realitzarà amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la producció de la 
central de fabricació de manera que aquella no es detingui. En cas de detenció, es comprovarà que la 
temperatura de la mescla que quedi sense estendre, en la tremuja de l’estenedora i sota d’aquesta, no baixi de la 
prescrita en la fórmula de treball per al inici de la compactació; en cas contrari, s’executarà una junta transversal. 
 
On resulti impossible, a judici de la Direcció d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent 
es podrà posar en obra per altres procediments aprovats per aquella. Per això es descarregarà fora de la zona en 
que s’hagi d’estendre i es distribuirà en una capa uniforme i d’un gruix tal que, un cop compactada, s’ajusti a la 
rasant i secció transversal indicades en els Plànols del Projecte, amb les toleràncies establertes en l’apartat 
542.7.2. 
 
 

542.5.7. Compactació de la mescla 

 
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra en funció dels resultats del tram de 
prova; s’haurà de fer a la major temperatura possible, sense rebassar la màxima prescrita a la fórmula de treball i 
sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i es continuarà mentre la temperatura de la mescla no 
baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 
s’arribi a la densitat especificada a l’apartat 542.7.1. 
 
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 capa fins que l’augment de viscositat del betum 
contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, es continuarà obligatòriament el procés 
de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta en la fórmula de treball, encara 
que s’hagués assolit prèviament la densitat especificada a l’apartat 542.7.1. 
 
La compactació es realitzarà longitudinalment, de manera contínua i sistemàtica. Si l’estesa de la mescla 
bituminosa es realitzés per franges, al compactar una d’elles s’ampliarà la zona de compactació per a que inclogui 
al menys quinze centímetres (15 cm) de l’anterior. 
 
Els corrons hauran de portar la seva roda motriu del costat més proper a l’estenedora; els canvis de direcció es 
realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s’efectuaran amb suavitat. Els elements de 
compactació hauran d’estar sempre nets i, si fos precís, humits. 
 
 

542.5.8. Juntes transversals i longitudinals 

 
Sempre que siguin inevitables, es procurarà que les juntes de capes superposades guardin una separació mínima 
de cinc metres (5 m) les transversals i quinze centímetres (15 cm) les longitudinals. 
 
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, a la vora d’aquesta franja es tallarà verticalment, deixant 
al descobert una superfície plana i vertical en tot el seu gruix. Se li aplicarà una capa uniforme i lleugera de reg 
d’adherència, segons l’Article 531 d’aquest Plec, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’escalfarà 
la junta i s’estendrà la següent franja contra ella. 
 
Les juntes transversals en capes de trànsit es compactaran transversalment, disposant els suports precisos per 
als elements de compactació. 
 
 

542.6. Tram de prova 

 
Abans d’iniciar-se la posada en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent serà preceptiva la realització 
del corresponent tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, la forma d’actuació dels equips d’estesa i 
compactació, i, especialment, el pla de compactació. 
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A efectes de verificar que la fórmula de treball pugui complir després de la posada en obra, les prescripcions 
relatives la textura superficial i al coeficient de fregament transversal, en capes de trànsit es comprovarà 
expressament la macrotextura superficial obtinguda, mitjançant el mètode del cercle de sorra segons la UNE-EN 
13036-1, que haurà de complir els valors establerts en 542.7.4. 
 
El tram de prova tindrà una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La 
Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva realització com part integrant de la obra en construcció. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas, es podrà iniciar la fabricació de la mescla 
bituminosa. En el segon, el Contractista haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d’una nova 
fórmula, correcció parcial de l’assajada, correccions en la central de fabricació o sistemes d’estesa, etc.) 

 Si són acceptables o  no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, definirà la seva forma 
específica d’actuació. En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips, o incorporar 
equips suplementaris. 

 
Així mateix, durant l’execució del tram de prova s’analitzarà la correspondència, en el seu cas entre els mètodes 
de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts en els Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
 
No es podrà procedir a la producció sense que la Direcció d’Obra hagi autoritzat el inici en les condicions 
acceptades després del tram de proves. 
 
 
542.7. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

542.7.1. Densitat 

 
La densitat no haurà de ser inferior al següent percentatge de la densitat de referència, obtinguda segons l’indicat 
en 542.9.3.2.1: 
 

 Capes de gruix igual o superior a sis centímetres ( ≥ 6 cm): noranta-vuit per cent (98%). 

 Capes de gruix no superior a sis centímetres ( <  6 cm): noranta-set per cent (97%). 
 
 

542.7.2. Rasant, gruix i amplada 

 
La superfície acabada no haurà de diferir de la teòrica en més de deu mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit i 
intermèdies,  ni de quinze mil·límetres (15 mm) en les de base, i el seu gruix no haurà de ser mai inferior al previst 
per a ella en la secció–tipus dels Plànols de Projecte. 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l’amplada estesa, que en cap cas haurà de ser inferior a la teòrica deduïda 
de la secció tipus dels Plànols de Projecte. 
 
 

542.7.3. Regularitat superficial 

 
L’Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, i obtingut d’acord a l’indicat en 542.9.4. haurà de 
complir els valors de les Taules 542.15 o 542.16, segons correspongui. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Taula 542.15  
Índex de Regularitat Internacional (IRI)(dm/hm) 

per a ferms de nova construcció 
 

 
Percentatges 

d’hectòmetres 

Tipus de capa 

Trànsit i Intermèdia  
 
 

Altres capes bituminoses 
Tipus de via 

 
Calçades d’autopistes i 

autovies 
 

 
Resta de vies 

50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 

 
 
 
 
 

Taula 542.16  
Índex de Regularitat Internacional (IRI)(dm/hm) 

per a ferms rehabilitats estructuralment 
 

Percentatges 
d’hectòmetres 

Tipus de via 

 
Calçades d’autopistes i 

autovies 
Resta de vies 

Gruix de recreixement (cm) 

> 10 ≤ 10 > 10 ≤ 10 

50 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 2,5 < 3,0 

 
 

542.7.4. Macrotextura superficial i resistència al lliscament 

 
La superfície de la capa haurà de presentar una textura homogènia, uniforme i exempta de segregacions. 
 
Únicament a efectes de recepció de capes de trànsit, la macrotextura superficial, obtinguda mitjançant el mètode 
del cercle de sorra segons la UNE-EN 13036-1, i la resistència al lliscament, segons la NLT-336, no hauran de ser 
inferiors als valors indicats en la Taula 542.17. 
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Taula 542.17  

 Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1) i resistència al lliscament (NLT-336) de les mescles per a 
capes de trànsit 

 

Característica Valor 

 
Macrotextura superficial (*) Valor mínim (mm) 

 

 
0,7 

 
Resistència al lliscament (**) CRT mínim (%) 

 

 
65 

(*) Mesurada abans de la posada en servei de la capa. 
(**) Mesurada un cop transcorreguts dos mesos de la posada en servei de la capa. 

 
 

542.8. Limitacions de l’execució. 

 
Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà la posada en obra de mescles bituminoses 
en calent: 
 

 Quan la temperatura ambient a la ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5ºC), tret de que el gruix de la 
capa a estendre fos inferior a cinc centímetres (5 cm), ja que en aquest cas el límit serà de vuit graus 
Celsius (8ºC). Amb vent intens, després de gelades, o en taulers d’estructures, la Direcció d’Obra podrà 
augmentar aquests límits, a la vista dels resultats de compactació obtinguts. 

 Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques. 
 
Acabada la seva compactació, es podrà obrir a la circulació la capa executada, tant aviat com assoleixi la 
temperatura ambient en tot el seu gruix o be, prèvia autorització expressa de la Direcció d’Obra, quan assoleixi 
una temperatura de seixanta graus Celsius (60ºC), evitant les parades i canvis de direcció sobre la mescla recent 
estesa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
 
542.9. Control de qualitat. 

 
 

542.9.1. Control de procedència dels materials 

 
En el cas de productes que hagin de tenir el marcat CE segons la Directiva 89/106/CEE, per al control de 
procedència dels materials, es portarà a terme la verificació documental de que els valors declarats en els 
documents que acompanyen al marcat CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec. No obstant, 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra, podrà disposar la realització de 
comprovacions o assajos addicionals sobre els materials que consideri oportuns, a l’objecte d’assegurar les 
propietats i la qualitat establertes en aquest Article. 
 
En el cas de productes que no disposin de marcat CE, s’hauran de portar a terme obligatòriament els assajos per 
al control de procedència que s’indiquen en els següents apartats. 
 
 

542.9.1.1. Control de procedència del lligant hidrocarbonat 

 

El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes a l’apartat 211.4 ó a l’apartat 212.4 
d’aquest Plec, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a emprar. En el cas de betums millorats amb cautxú, el 
control de procedència es portarà a terme mitjançant un procediment anàleg a l’indicat en l’apartat 212.4 d’aquest 
Plec, en quant a la documentació que ha d’acompanyar el betum i el seu contingut. 
 

 

542.9.1.2. Control de procedència dels àrids 

 

Si els àrids a emprar disposen de marcat CE, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de 
procedència dels àrids no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que estableixi el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, ni de les facultats que corresponguin a la Direcció d’Obra. 
 
En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedència de l’àrid, i 
per a qualsevol volum de producció previst, es prendran quatre (4) mostres, segons la UNE-EN 932-1, i de cada 
fracció d’elles es determinarà: 
 

 El coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2. 

 El coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut per a capes de trànsit, segons la UNE-EN 1097-8. 

 La densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons la UNE-EN 1097-6. 

 La granulometria de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1. 

 L’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de metilè, segons annex A 
de la UNE-EN 933-9. 

 La proporció de cares de fractura de les partícules de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5. 

 La proporció d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130. 

 L’índex de llastres de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3. 
 
 

542.9.1.3. Control de procedència de la pols mineral d’aportació 

 

Si la pols mineral a emprar, disposa de marcat CE, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de 
procedència no seran d’aplicació obligatòria, sens perjudici del que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, ni de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedència de la pols 
mineral d’aportació, i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran quatre (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. 
 
 

542.9.2. Control de qualitat dels materials 

 
 

542.9.2.1. Control de qualitat dels lligants hidrocarbonats 

 

El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes en l’apartat 211.5 ó 212.5 d’aquest Plec, 
segons el tipus de lligant hidrocarbonat a emprar. Per al control de la qualitat dels betums millorats amb cautxú es 
seguirà un procediment anàleg al establert en l’apartat 212.5 d’aquest Plec. 
 
 

542.9.2.2. Control de qualitat dels àrids 

 

S’examinarà la descàrrega a l’abassegament o a l’alimentació de tremuges en fred, rebutjant els àrids que, a 
simple vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o mides superiors al màxim. S’abassegaran a part 
aquells que presentin alguna anomalia d’aspecte, tal como diferent coloració, segregació, llastres, plasticitat, etc i 
es vigilarà l’alçada dels abassegaments i l’estat dels seus elements separadors i dels accessos. 
 
Amb cada fracció d’àrid que es produeixi o rebi, es realitzaran els següents assajos: 
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Amb la mateixa freqüència d’assaig que la indicada en la Taula 542.18: 
 

 Anàlisi granulomètrica de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1. 

 Segons el que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció 
d’Obra, equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de metilè, segons 
l’annex A de la UNE-EN 933-9. 

 
Al menys un (1) cop a la setmana, o quan es canviï de procedència: 
 

 Índex de llastres de l’àrid gruixut , segons la UNE-EN 933-3. 

 Proporció de cares de fractura de les partícules de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN-933-5. 

 Proporció d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130. 
 
Al menys un (1) cop al mes, o quan es canviï de procedència: 
 

 Coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2. 

 Coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut per a capes de trànsit, segons la UNE-EN 1097-8. 

 Densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons la UNE-EN 1097-6. 
 
Per als àrids que tinguin marcat CE, la comprovació d’aquestes quatre ultimes propietats dels àrids podrà portar-
se a terme mitjançant la verificació documental dels valors declarats en els documents que acompanyen el marcat 
CE. No obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra, podrà disposar la realització 
de comprovacions o assajos addicionals sobre aquestes propietats si ho considera oportú.  
 
 

542.9.2.3. Control de qualitat de la pols mineral 

 

En el cas de la pols mineral d’aportació, sobre cada partida que es rebi es realitzaran els següents assajos: 
 

 Densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE-EN 1097-3. 

 Anàlisi granulomètrica de la pols mineral, segons la UNE-EN 933-10. 
 
Per a la pols mineral que no sigui d’aportació es realitzaran els següents assajos: 
 
 
Al menys un (1) cop al dia, o quan es canviï de procedència: 
 

 Densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE-EN 1097-3. 
 
Al menys un (1) cop a la setmana, o quan es canviï de procedència: 
 

 Anàlisi granulomètrica de la pols mineral, segons la UNE-EN 933-10. 
 
 

542.9.3. Control d’execució 

 
 

542.9.3.1. Fabricació 

 

En el cas de que el producte disposi de marcat CE segons la Directiva 89/106/CEE, es portarà a terme la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcat CE compleixen 
les especificacions establertes en aquest Plec. No obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la 

Direcció d’Obra, podrà disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals que consideri oportuns, a 
l’objecte d’assegurar determinades propietats específiques establertes en aquest Article. 
 
Es  prendran diàriament un mínim de dos (2) mostres, segons la UNE-EN 932-1, una pel matí i un altra per la 
tarda, de la mescla d’àrids en fred abans de la seva entrada en l’assecador, i amb elles s’efectuaran els següents 
assajos: 
 

 Anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat, segons la UNE-EN 933-1. 

 Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de metilè, segons l’annex A 
de la UNE-EN 933-9, de l’àrid combinat. 

 
En centrals de mescla contínua es calibrarà diàriament el flux de la cinta subministradora d’àrids, detenint-la 
carregada d’àrids i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida. 
 
Es prendrà diàriament almenys una (1) mostra de la mescla d’àrids en calent, i es determinarà la seva 
granulometria, segons la UNE-EN 933-1, que complirà les toleràncies indicades en aquest apartat. Almenys 
setmanalment, es verificarà la precisió de les bàscules de dosificació i el correcte funcionament dels indicadors de 
temperatura dels àrids i del lligant hidrocarbonat.  
 
Si la mescla bituminosa disposa de marcat CE, els criteris establerts en els paràgrafs precedents sobre el control 
de fabricació no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que estableixi el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars ni de les facultats que corresponent a la Direcció d’Obra. 
 
Per a totes les mescles, es prendran mostres a la descàrrega del mesclador, i amb elles s’efectuaran els 
següents assajos: 
 
A la sortida del mesclador o sitja d’emmagatzematge, sobre cada element de transport: 
 

 Control de l’aspecte de la mescla i medició de la seva temperatura. Es rebutjaran totes les mescles 
segregades, carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb espuma i aquelles  embolicades de 
forma no homogènia; en centrals que el tambor no sigui a l’hora mesclador, també les mescles que 
presentin indicis d’humitat; i a la resta de centrals, les mescles on la humitat sigui superior a l’u per cent 
(1%) en massa del total. En aquests casos de presencia d’humitat excessiva, es retiraran els àrids de les 
corresponents sitges en calent. 

 Es prendran mostres de la mescla fabricada i es determinarà sobre elles la dosificació de lligant, segons 
la UNE-EN 12697-1 i la granulometria dels àrids extrets, segons la UNE-EN 12697-2, amb la freqüència 
d’assaig indicada en la Taula 542.18, corresponent al nivell de control X definit en l’annex A de la UNE-
EN 13108-21 i al nivell de conformitat (NFC) determinat pel mètode del valor mig de quatre (4) resultats 
definit en aquell  mateix annex. 

 
 

Taula 542.18 
Freqüència mínima d’assaig per a determinació de granulometria d’àrids extrets i contingut de lligant 

(tones/assaig) 
 

Nivell de freqüència NCF A NCF B NCF C 

X 600 300 150 

 
 

Les toleràncies admissibles, en més o en menys, respecte de la granulometria de la fórmula de treball seran les 
següents, referides a la massa total d’àrids (inclosa la pols mineral): 
 

 Tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4%. 

 Tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%. 

 Tamisos compresos entre el 2 mm i el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:  ± 2%. 
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 Tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ±1%. 
 
La tolerància admissible, en més o en menys, respecte a la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball serà del tres per mil (± 0,3%) en massa del total de la mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), sense 
baixar del mínim especificat a la Taula 542.11 per al tipus de capa i de mescla que es tracti. 
 
En el cas de mescles que disposin de marcat CE, es portarà a terme la comprovació documental de que els 
valors declarats en els documents que acompanyen al marcat CE compleixen les especificacions establertes en 
aquest Plec i en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. No obstant, la Direcció d’Obra podrà 
disposar la realització de les comprovacions o dels assajos addicionals que consideri oportuns. En aquest supòsit, 
haurà de seguir-se l’indicat en els paràgrafs següents. 
 
En el cas de mescles que no disposin de marcats CE, per a les categories de trànsit pesat T00 a T31 s’hauran de 
portar a terme obligatòriament els assajos addicionals de les característiques de la mescla que s’indiquen a 
continuació, amb les mateixes provetes i condicions d’assaig que les establertes a 542.5.1 i amb la freqüència 
d’assaig que s’indica a la Taula 542.19: 
 

 Resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’assaig de pista de laboratori, segons la UNE-EN 
12697-22. 

 En mescles d’alt mòdul, el valor del mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20ºC), segons l’Annex C de la 
UNE-EN 12697-26. 

 
 

Taula 542.19  
Freqüència mínima d’assaig per a assajos addicionals de característiques de la mescla 

 

Nivell de conformitat Freqüència d’assaig 

NCF A Cada 12.000 t 

NCF B Cada 6.000 t 

NCF C Cada 3.000 t 

 
 
Quan es canviïn el subministrament o la procedència, o quan la Direcció d’Obra ho consideri oportú per assegurar 
alguna característica relacionada amb l’adhesivitat i cohesió de la mescla, es determinarà la resistència 
conservada a tracció indirecta després d’immersió, segons la UNE-EN 12697-12, i en mescles d’alt mòdul a més 
la resistència a fatiga, segons l’Annex D de la UNE-EN 12697-24. 
 
 

542.9.3.2. Posada en obra 

 

542.9.3.2.1. Estesa 
 

Abans d’abocar la mescla de l’element de transport a la tremuja de l’estenedora o a l’equip de transferència, es 
comprovarà el seu aspecte i es mesurarà la seva temperatura, així com la temperatura ambient per a tenir en 
compte les limitacions que es fixen en l’apartat 542.8 d’aquest Plec. 
 
Al menys un (1) cop al dia, i al menys un (1) cop per lot, es prendran mostres i es prepararan provetes segons la 
UNE-EN 12697-30 aplicant setanta-cinc (75) cops per cara si la mida màxima de l’àrid és inferior o igual a vint-i-
dos mil·límetres (22 mm), o mitjançant la UNE-EN 12697-32 per mida  màxima de l’àrid superior a l’esmentat 
valor. Sobre aquestes provetes es determinarà el contingut de buits, segons la UNE-EN 12697-8, i la densitat 
aparent, segons la UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig indicat a l’annex B de la UNE-EN 13108-20. 
 
Es considerarà com a lot el volum de material que resulti d’aplicar els criteris de l’apartat 542.9.4. 

 
Per a cadascun dels lots, es determinarà la densitat de referència per a la compactació, definida pel valor mig 
dels últims quatre (4) valors de densitat aparent obtinguts en les provetes esmentades anteriorment. 
 
A judici de la Direcció d’Obra es podran portar a terme sobre algunes d’aquestes mostres, assajos de 
comprovació de la dosificació de lligant, segons la UNE-EN 12697-1, i de la granulometria dels àrids extrets, 
segons la UNE-EN 12697-2. 
 
Es comprovarà, amb la freqüència que estableixi la Direcció d’Obra, el gruix estès, mitjançant un punxó graduat. 
 
 
542.9.3.2.2. Compactació 
 

Es comprovarà la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verificant: 
 

 Que el nombre i tipus de compactadors són els aprovats. 

 El funcionament dels dispositius de humectació, neteja i protecció. 

 El llast, pes total i, en el seu cas, pressió d’inflat dels compactadors. 

 La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris. 

 El nombre de passades de cada compactador. 
 
En acabar la compactació, es mesurarà la temperatura en la superfície de la capa. 
 
 

542.9.4. Control de recepció de la unitat acabada 

 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els tres (3) criteris 
següents a una (1) sola capa de mescla bituminosa en calent: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

 Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada. 

 La fracció construïda diàriament. 
 
S’extrauran testimonis en punts aleatòriament situats, en nombre no inferior a cinc (5), i es determinaran la seva 
densitat i gruix, segons la UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d’assaig que figurin en l’annex B de la 
UNE-EN 13108-20. 
 
Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24h) de la seva execució i sempre 
abans de l’estesa de la següent capa mitjançant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI), 
segons la NLT-330, calculant un sol valor de IRI per a cada hectòmetre del perfil auscultat, que s’assignarà a 
aquest hectòmetre, i així successivament fins a completar el tram mesurat que haurà de complir l’especificat en 
l’apartat 542.7.3. La comprovació de la regularitat superficial de tota la longitud de la obra, en capes de trànsit, 
tindrà lloc a més abans de la recepció definitiva de les obres. 
 
En capes de trànsit, es realitzaran els assajos següents, que hauran de complir allò establert a la Taula 542.17: 
 

 Mesura de la macrotextura superficial, segons la UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la 
capa, en cinc (5) punts del lot aleatòriament escollits de forma que n’hi hagi almenys un per hectòmetre 
(1/hm). 

 Determinació de la resistència al lliscament, segons la NLT-336, un cop transcorreguts dos (2) mesos de 
la posada en servei de la capa, en tota la longitud del lot. 

 
 
542.10. Criteris d’acceptació o rebuig 
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542.10.1. Densitat 

 

La densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l’especificada en l’apartat 542.7.1; no més de tres (3) 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de dos (2) 
punts percentuals. 
 
Si la densitat mitja obtinguda és inferior a l’especificada en l’apartat 542.7.1. es procedirà de la següent manera: 

 

 Si la densitat mitja obtinguda és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat de referència, 
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fresat i es reposarà per 
compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat de referència, 
s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de la mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 

 
 

542.10.2. Gruix 

 
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l’especificat en l’apartat 542.7.2; no més de tres (3) individus de la 
mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de l’especificat en més d’un deu per cent 
(10%). 
 
Si el gruix mig obtingut en una capa fos inferior a l’especificat en l’apartat 542.7.2, es procedirà de la següent 
manera: 
 
Per a capes de base: 
 

 Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al vuitanta per cent (80%) de l’especificat en 
l’apartat 542.7.2, es rebutjarà la capa havent-la d’aixecar el Contractista pel seu compte i al seu càrrec,  
mitjançant fresat i reposant-la, o bé estenent de nou una altra capa sobre la rebutjada si no existissin 
problemes de gàlib o de sobrecàrrega en estructures. 

 Si el gruix  mig obtingut en una capa de base fos superior al vuitanta per cent (80%) de l’especificat en 
l’apartat 542.7.2, i no existissin problemes d’entollament, es compensarà la minva de la capa amb el gruix 
addicional corresponent en la capa superior per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 
Per a capes intermèdies: 
 

 Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al noranta per cent (90%) de l’especificat en 
l’apartat 542.7.2, es rebutjarà la capa havent-la d’aixecar el Contractista pel seu compte i al seu càrrec, 
mitjançant  fresat i reposant-la, o bé estenent de nou una altra capa sobre la rebutjada si no existissin 
problemes de gàlib o de sobrecarrega en estructures. 

 Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos superior al noranta per cent (90%) de l’especificat en 
l’apartat 542.7.2, i no existissin problemes d’entollament, s’acceptarà la capa amb una penalització 
econòmica del deu per cent (10%). 

 
Per a capes de trànsit: 
 

 Si el gruix mig obtingut en una capa de trànsit fos inferior a l’especificat a l’apartat 542.7.2, es rebutjarà la 
capa havent-la d’aixecar el Contractista pel seu compte i al seu càrrec, mitjançant  fresat i reposant-la, o 
bé estenent de nou una altra capa sobre la rebutjada si no existissin problemes de gàlib o de 
sobrecàrrega en estructures. 

 
 

542.10.3. Regularitat superficial 

 

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts en l’apartat 
542.7.3, es procedirà de la següent manera: 
 

 Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts en l’apartat 
542.7.3 en més  del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat o de la longitud total de la obra 
per a capes de trànsit, s’estendrà una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini la 
Direcció d’Obra per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts en l’apartat 
542.7.3 en menys del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat o de la longitud total de la obra 
per a capes de trànsit, es corregiran els defectes de regularitat superficial mitjançant fresat per compte del 
Contractista, al seu càrrec. La localització d’aquests defectes es farà sobre els perfils longitudinals 
obtinguts en l’auscultació per a la determinació de la regularitat superficial. 

 
 
Si els resultats de la regularitat superficial de capa de trànsit en trams uniformes i continus, amb longituds 
superiors a dos kilòmetres (2 Km) milloren els límits establerts en l’apartat 542.7.3, i compleixen els valors de les 
Taules 542.20.a ó 542.20.b segons correspongui, es podrà incrementar l’abonament de la mescla bituminosa 
segons l’indicat en l’apartat 542.11. 
 

Taula 542.20.a 
 Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm) 

per a ferms de nova construcció, amb possibilitat d’abonament addicional 
 

Percentatge d’hectòmetres 
Tipus de via 

Calçada d’autopistes i autovies Resta de vies 

50 <1,0 <1,0 

80 <1,2 <1,5 

100 <1,5 <2,0 

 
 

Taula 542.20.b  
Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm) 

per a ferms rehabilitats estructuralment, amb possibilitat d’abonament addicional 
 

Percentatge d’hectòmetres 

Tipus de via 

Calçada d’autopistes i autovies 

Resta de vies 

 
Gruix de recreixement (cm) 

 

>10 ≤10 

50 <1,0 <1,0 <1,0 

80 <1,2 <1,5 <1,5 

100 <1,5 <1,8 <2,0 
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542.10.4. Macrotextura superficial i resistència al lliscament 

 

En capes de trànsit, el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no haurà de resultar 
inferior al valor previst en la Taula 542.17. No més d’un (1) individu de la mostra assajada podrà presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més de vint-i-cinc per cent (25%) del mateix. 
 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst en la Taula 
542.17, es procedirà de la següent manera: 
 

 Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al noranta per cent 
(90%) del valor previst en la Taula 543.17 s’estendrà una nova capa de trànsit per compte del 
Contractista, al seu càrrec. 

 Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al noranta per 
cent (90%) del valor previst en la Taula 542.17 s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent 
(10%). 

 
En capes de trànsit el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament no haurà de ser 
inferior al valor previst a la Taula 542.17. No més d’un cinc per cent (5%) de la longitud total mesurada de cada 
lot, podrà presentar un resultat inferior a l’esmentat valor més de cinc (5) unitats. 
 
Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst a la 
Taula 542.17, es procedirà de la següent manera: 
 

 Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al noranta per 
cent (90%) del valor previst en la Taula 542.17 s’estendrà una nova capa de trànsit per compte del 
Contractista, al seu càrrec. 

 Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resultat superior al noranta per 
cent (90%) del valor previst a la Taula 542.17 s’aplicarà una penalització del deu per cent (10%) 

 
 

542.11. Amidament i abonament. 

 
La preparació de la superfície existent no és objecte d’abonament, ni està inclosa en aquesta unitat d’obra. El reg 
d’adherència s’abonarà segons el prescrit en l’Article 531 d’aquest Plec. 
 
La fabricació i posada en obra de mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós s’amidarà per tones (t) 
segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades assenyalades per a cada capa en els Plànols del 
Projecte, pels gruixos mitjos i densitats mitges deduïdes dels assajos de control de cada lot. En l’abonament es 
considerarà inclòs el dels àrids, el procedent de fresat de mescles bituminoses, si n’hi hagués i el de la pols 
mineral. No seran d’abonament els escreixos laterals, ni els augments de gruix per correcció de minves en capes 
subjacents. 
 
Per a àrids amb pes específic superior a tres grams per centímetre cúbic (3 g/cm3), el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars podrà establir, també, l’abonament per unitat de superfície (m2) amb la fixació d’uns 
umbrals  de dotacions o gruixos d’acord amb l’indicat en aquest Article. 
 
Si l’àrid gruixut emprat per a capes de trànsit, a més de complir totes i cadascuna de les prescripcions 
especificades en l’apartat 542.2.2 d’aquest Article, tingués un valor del coeficient de poliment accelerat, segons la 
UNE-EN 1097-8, superior en quatre (4) punts al valor mínim especificat en aquest Plec per a la categoria de 
trànsit pesat que correspongui, s’abonarà una unitat d’obra definida com a tona (t), o en el seu cas metre quadrat 
(m2) d’increment de qualitat d’àrids en capa de trànsit i l’ import del qual serà el deu per cent (10%) de 
l’abonament de tona de mescla bituminosa o en el seu cas d’unitat de superfície essent condició per això que 
aquesta unitat d’obra estigui inclosa en el Pressupost del Projecte. 
 
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de trànsit milloren els valors especificats en aquest  Plec, 
segons els criteris de l’apartat 542.10.3 s’abonarà una unitat d’obra definida com tona (t) o en els seu cas metre 

quadrat (m2) d’increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit i l’ import del qual serà el cinc per 
cent (5%) de l’abonament de tona de mescla bituminosa o en el seu cas, d’unitat de superfície, essent condició 
per això que la unitat d’obra estigui inclosa en el Pressupost del Projecte. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent s’amidarà per tones (t) 
obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació mitja de lligant 
deduïda dels assajos de control de cada lot. En cap cas serà d’abonament l’ús d’activants o additius al lligant, així 
com tampoc el lligant residual del material fresat de mescles bituminoses si  n’hi hagués. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
542.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 
 

 NLT-330. Càlcul de l’índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres. 

 NLT-336. Determinació de la resistència al lliscament amb l’equip de mesura del fregament transversal. 

 UNE 146130. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres 
àrees pavimentades. 

 UNE-EN 932-1. Assajos per a determinar les propietats generals dels àrids.Part-1: Mètodes de mostreig. 

 UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part-1: Determinació de 
la granulometria de les partícules. Mètodes de tamisat. 

 UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietat geomètriques dels àrids. Part-2: Determinació de 
la granulometria de les partícules. Tamisos d’assaig, mida nominal de les obertures. 

 UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part-3. Determinació de 
la forma de les partícules. Índex de llastres. 

 UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part.5: Determinació del 
percentatge de cares de fractura de les partícules d’àrid gruixut. 

 UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part-8: Avaluació dels 
fins. Assaig de l’equivalent de sorra. 

 UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part-9: Avaluació del 
fins. Assaig del blau de metilè. 

 UNE-EN 933-10. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part-10: Avaluació dels 
fins. Granulometria dels fíl·lers (tamisat en corrent d’aire). 

 UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part-2: 
Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació. 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 223 de 445 
 

 UNE-EN 1097-3. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part-3: 
Determinació de la densitat aparent i la porositat. 

 UNE-EN 1097-6. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part-6: 
Determinació de la densitat de partícules i la absorció de l’aigua. 

 UNE-EN 1097-8. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part-8: 
Determinació del coeficient de poliment accelerat. 

 UNE-EN 1744-3. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part-3: Preparació d’eluats 
per lixiviació d’àrids. 

 UNE-EN 12591. Betums i lligants bituminosos. Especificacions de betums per a pavimentació. 

 UNE-EN 12697-1. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescles bituminoses en calent. Part 1: 
Contingut de lligant soluble. 

 UNE-EN 12697-2. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 2: 
Determinació de la granulometria de les partícules. 

 UNE-EN 12697-6. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 8: 
Determinació de la densitat aparent de provetes bituminoses pel mètode hidrostàtic. 

 UNE-EN 12697-8. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 8: 
Determinació del contingut de buits en les provetes bituminoses. 

 UNE-EN 12697-12. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 12: 
Determinació de la sensibilitat a l’aigua de les provetes de mescla bituminosa. 

 UNE-EN 12697-22. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a la mescla bituminosa en calent. Part 22: 
Assaig de rodadura. 

 UNE-EN 12697-24. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 24: 
Resistència a la fatiga. 

 UNE-EN 12697-26. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 26: 
Rigidesa. 

 UNE-EN 12697-30. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 30: 
Preparació de la mostra mitjançant compactador d’impactes. 

 UNE-EN 12697-32. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 32: 
Compactació en laboratori de mescles bituminoses mitjançant compactador vibratori. 

 UNE-EN 12697-33. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent. Part 33: 
Elaboració de provetes amb compactador de placa. 

 UNE-EN 13036-1. Característiques superficials de carreteres i superfícies aeroportuàries. Mètodes 
d’assaig. Part 1: Mesura de la profunditat de la macrotextura superficial del paviment mitjançant el mètode 
del cercle de sorra. 

 UNE-EN 13108-1. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 1: Formigó asfàltic. 

 UNE-EN 13108-20. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 20: Assajos de tipus. 

 UNE-EN 13108-21. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 21: Control de producció en 
fàbrica. 

 
 
 
 

Article 543. Mescles bituminoses per a capes de trànsit. Mescles drenants i 
discontínues  
 
 
 
543.1. Definició 

 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent per capes de trànsit, drenants i discontínues, aquelles que els 
seus materials són la combinació d’un lligant hidrocarbonat, àrids (en granulometria contínua amb baixes 
proporcions d’àrid fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral i, eventualment, 

additius, de manera que totes les partícules de l’àrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia  de lligant. El 
seu procés de fabricació obliga a escalfar el lligant i els àrids (excepte, eventualment, la pols mineral d’aportació) i 
la seva posada en obra s’ha de realitzar a una temperatura molt superior a l’ambient. 
 
Les mescles bituminoses drenants són aquelles que per la seva baixa proporció d’àrid fi, presenten un contingut 
molt alt de buits interconnectats que li proporcionen característiques drenants. A efectes d’aplicació d’aquest 
Article s’utilitzaran en capes de trànsit de quatre a cinc centímetres ( 4 a 5 cm) de gruix. 
 
Les mescles bituminoses discontinues són aquelles que els seus àrids presenten una discontinuïtat 
granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors de l’àrid  gruixut. A efectes d’aplicació d’aquest Article, es 
distingeixen dos tipus de mescles bituminoses discontinues amb dos fusos granulomètrics amb grandària màxima 
nominal de vuit i onze mil·límetres ( 8 i 11 mm) cadascun. Amb cada fus granulomètric es podran fabricar mescles 
bituminoses discontinues en calent, per a capes de trànsit de dos a tres centímetres ( 2 a 3 cm) de gruix. 
 
L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent de les definides anteriorment inclou les següents 
operacions: 
  

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

 Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball. 

 Transport de la mescla al lloc que s’utilitzarà. 

 Preparació de la superfície que ha de rebre la mescla. 

 Estesa i compactació de la mescla. 
 
 
543.2. Materials 

 

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Independentment de l’anterior, s’estarà en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i de producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de la construcció i de residus 
de construcció i demolició. 
 
 

543.2.1. Lligant hidrocarbonat 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, fixarà el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar, que serà 
seleccionat en funció de la categoria de trànsit pesat, definida en la Norma 6.1-IC de Seccions de Ferm o a la 
Norma 6.3 IC de Rehabilitació de Ferms, entre els que s’indiquen en la Taula 543.1 i, excepte justificació 
contraria, haurà de complir les especificacions dels corresponents Articles d’aquest Plec o, en el seu cas, de 
l’ordre circular  OC 21/2007 sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que 
incorporen cautxú procedent dels neumàtics fora d’ús (NFU), de l’ordre circular OC 21bis/2009 sobre betums 
millorats i betums modificats d’alta viscositat amb cautxú procedent de neumàtics fora d´’us (NFU) i criteris a tenir 
en compte per a la seva fabricació in situ i emmagatzematge a obra, o la Circular 01/09 de 15 de maig de 2009 de 
la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya sobre l’adaptació a les normes europees 
harmonitzades en matèria de mescles bituminoses en calent. 
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Taula 543.1 
Tipus de lligant hidrocarbonat a emprar 

(Articles 211 i 212 d’aquest Plec i OC 21/2007) 
 

 
Tipus de mescla 

Categoria de Trànsit Pesat 

 
T00 i T0 

 
T1 

 
T2 (*) i T31 

 
T32 i voreres 

 
T4 

Discontínua PBM 45/80-65 
PBM 45/80-65 
PBM 45/80-60 

PBM 45/80-60 
B 50/70 

BC 50/70 

B 50/70 
B 70/100 
BC 50/70 

Drenant PBM 45/80-65 
PBM 45/80-65 
PBM 45/80-60 

 
PBM 45/80-60 

B 60/70 
BC 50/70 

 

B 50/70 
B 70/100 
BC 50/70 

 

(*) Per trànsit T2 s’empraran betums modificats en autovies o quan la IMD sigui superior a 5.000 vehicles per dia i carril. 
- Es podran emprar també betums modificats amb cautxú que siguin equivalents als betums modificats d’aquesta Taula, sempre que 
compleixin les especificacions de l’Article 212 d’aquest Plec. En aquest cas, a la denominació del betum s’afegirà una lletra C majúscula, per 
indicar que l’agent modificador és cautxú procedent de neumàtics fora d’ús. 

 
 

En el cas d’utilitzar betums amb addicions no incloses en els Articles 211 o 212 d’aquest Plec, o en l’ordre circular 
OC21/2007, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, establirà el tipus 
d’addició i les especificacions que hauran de complir, tant el lligant com les mescles bituminoses resultants. La 
dosificació i la manera de dispersió de l’addició hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
En el cas d’incorporació de productes (fibres, materials elastomèrics ,etc) com modificadors de la reologia de la mescla i 
per assolir una majoració significativa d’alguna característica referida a la resistència a la fatiga i a la fissuració, es 
determinarà la seva proporció, així com la del lligant utilitzat, de tal manera que, a més a més de proporcionar les 
propietats addicionals que es pretenguin obtenir amb aquests productes, es garanteixi un comportament en mescla 
mínim, semblant al que s’obtingués d’utilitzar un lligant bituminós dels especificats en l’Article 212 d’aquest Plec. 
 
Segons el disposat en l’apartat 2.3.f ) del Pla de neumàtics fora d’us, aprovat per Acord de Consell de Ministres, de 5 
d’Octubre de 2001, en les obres en les que la utilització del producte resultant de la trituració dels neumàtics utilitzats  
sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests materials.  
 
 

543.2.2. Àrids 

 
 

  543.2.2.1. Característiques generals 
 
Els àrids a utilitzar en les mescles bituminoses discontínues i en les drenants podran ser naturals o artificials 
sempre que compleixin les especificacions recollides en aquest Article. 
 
Es podran emprar àrids siderúrgics, com a àrid gruixut i com a àrid fi i la combinació amb àrids naturals en 
qualsevol fracció, sempre que compleixin amb les especificacions corresponents presents en aquest plec. 
 
En el cas d’àrids artificials, es podrà utilitzar l’àrid siderúrgic sempre que compleixi amb les especificacions 
corresponents a àrids gruixuts per  a la fabricació de mescles bituminoses, respecte a angulositat, forma, neteja, 
resistència a la fragmentació i resistència al poliment dels àrids, així com les de l’àrid fi. 
 

L’àrid siderúrgic provindrà d’escòries siderúrgiques valoritzables de form d’arc elèctric  sempre que hagin estat 
gestionades adequadament per un gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya i disposin 
del marcatge CE dels àrids. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà exigir propietats  o 
especificacions addicionals quan es vagi a utilitzar àrids que la seva naturalesa o procedència així ho requereixi. 
 
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades que s’abassegaran i es 
manegaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges en fred. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà exigir que abans de 
passar per l’assecador de la central de fabricació, l’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-84, de l’àrid 
obtingut combinant les diferents fraccions (inclòs la pols mineral), segons les proporcions fixades per la fórmula 
de treball, sigui superior a cinquanta (50), o en el seu cas, de no complir-se aquesta condició, el seu valor de blau 
metilè segons l’annex A de la UNE-EN 933-9 sigui inferior a deu (10), i simultàniament, l’equivalent de sorra, 
segons la UNE-EN-933-8, sigui superior a quaranta (40). 
 
Els àrids no seran susceptibles a cap tipus de meteorització o alteració física–química  apreciable sota les 
condicions més desfavorables que, presumiblement, es puguin donar a la zona d’ús. Tampoc podran donar 
origen, amb l’aigua, a dissolucions, que puguin causar danys a estructures o altres capes del ferm, o contaminar 
corrents d’aigua. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, haurà de fixar els assajos 
per determinar la inalterabilitat del material. Si es considera convenient, per caracteritzar els components solubles 
dels àrids de qualsevol tipus, naturals o artificials, que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc potencial 
per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les seves proximitats s’emprarà la UNE-EN 
1744-3. 
 

543.2.2.2. Àrid gruixut 
 
543.2.2.2.1. Definició de l’àrid gruixut 
 
Es defineix com àrid gruixut la part de l’àrid total retinguda en el  tamís 2 de la UNE-EN 933-2. 
 
 
543.2.2.2.2. Procedència de l’àrid gruixut 
 
Cap mida de l’àrid gruixut a utilitzar en mescles discontínues i drenants per categories de trànsit pesat T00 i T0  
es podrà fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de pedreres de naturalesa calcària. 
 
Per les categories de trànsit pesat T1 a T31, en el cas que s’utilitzi àrid gruixut procedent de la trituració de grava 
natural, la grandària de les partícules, abans de la seva trituració, haurà de ser superior a sis (6) vegades la mida 
màxima de l’àrid final. 
 
 
543.2.2.2.3. Angulositat de l’àrid gruixut (Percentatge de cares de fractura) 
 
La proporció de partícules total i parcialment triturades de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà de 
complir el fixat en la Taula 543.2.a. 
 
 

Taula 543.2.a  
                                Proporció de partícules total i parcialment triturades de l’àrid gruixut 

(% en massa) 

                                                      
4 L’assaig  es durà a terme segons el procediment general de la UNE-EN 933-8, és a dir amb la fracció 0-2 de l’àrid combinat, i l’annex A de la 

Norma no serà d’aplicació a efectes d’aquest Plec. 
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Tipus de Mescla 

Categoria de trànsit pesat 

T00 a T31 
T32 i 

vorals 
T4 

Discontinua 
100 ≥ 90 

≥ 75 

Drenant  

 
 
Addicionalment, la proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà 
de complir el fixat en la Taula 543.2.b. 
 
 

Taula 543.2.b 
                                     Proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid gruixut 

(% en massa) 
 

Tipus de Mescla 

Categoria de trànsit pesat 

T00 a T31 
T32 i 

vorals 
T4 

Discontinua 
0 ≤1 

≤10 

Drenant  

 
 
543.2.2.2.4. Forma de l’àrid gruixut (Índex de llastres) 
 
L’índex de llastres de les diferents fraccions de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3, haurà de complir el fixat 
en la Taula 543.3. 
 
 

Taula 543.3  
 Índex de llastres de l’àrid gruixut 

 

Tipus de Mescla 

Categoria de trànsit pesat 

T00 T0 a T31 T32 i vorals T4 

Discontinua 

≤20 

≤25 

Drenant ≤25  

 
 
543.2.2.2.5. Resistència a la fragmentació de l’àrid gruixut (Coeficient de Los Àngeles) 
 
El coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2, haurà de complir el fixat a la Taula 
543.4. 
 

 
Taula 543.4  

 Coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut 
  

 Categoria de trànsit pesat 

Tipus de Mescla (*) T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 

 
Discontinua 

BBTM A ≤15 ≤20 
≤25 

BBTM B ≤15 

Drenant PA ≤15 ≤20 ≤25  

(*) Designació segons la UNE-EN 13108-2 i UNE-EN 13108-7.Veure apartat 543.3 

 
 
543.2.2.2.6. Resistència al poliment de l’àrid gruixut  (Coeficient de poliment accelerat) 
 
El coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut a emprar en capes de trànsit, segons la UNE-EN-1097-8, 
haurà de complir el fixat en la Taula 543.5. 
 
 

Taula 543.5  
Coeficient de poliment accelerat de l’àrid  

 

Categoria de trànsit pesat 

T00 i T0 T1 a T31 T32, T4 i vorals 

≥56 ≥50 ≥44 

 
 
543.2.2.2.7. Neteja de l’àrid gruixut (Contingut d’impureses) 
 
L’àrid gruixut haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes que 
puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 
El contingut de fins de l’àrid gruixut, determinat conforme a la UNE-EN 933-1 com el percentatge que passa pel 
tamís 0,063 mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa. 
 
Addicionalment, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà 
especificar que el contingut d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130, sigui inferior al cinc 
per mil (0,5%) en massa. 
 
En el cas de que no es compleixin les prescripcions establertes respecte a la neteja de l’àrid gruixut, la Direcció 
d’Obra, podrà exigir la seva neteja per rentat, aspiració o altres mètodes prèviament aprovats, i una nova 
comprovació. 
 
 

543.2.2.3. Àrid fi 
 
543.2.2.3.1. Definició de l’àrid fi 
 
Es defineix com àrid fi la part de l’àrid total garbellada pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís 0,063 mm de la UNE-
EN 933-2. 
 
 
543.2.2.3.2. Procedència de l’àrid fi 
 
L’àrid fi haurà de procedir de la trituració de pedra de cantera o grava natural en la seva totalitat, o en part de 
jaciments naturals. 
 
Únicament en mescles tipus BBTM A i per a categories de trànsit pesat T3,T4 i vorals, es podrà emprar sorra 
natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu defecte la 
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Direcció d’Obra, haurà d’assenyalar la proporció màxima de sorra natural, no triturada, a emprar en la mescla, la 
qual no serà superior al deu per cent (10%) de la massa total de l’àrid combinat i sense que superi el percentatge 
d’àrid fi triturat utilitzat en la mescla. 
 
 
543.2.2.3.3. Neteja de l’àrid fi 
 
L’àrid fi haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes que puguin 
afectar a la durabilitat de la capa. 
 
 
543.2.2.3.4. Resistència a la fragmentació de l’àrid fi 
 
El material que es trituri per obtenir l’àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l’àrid gruixut en l’apartat 
543.2.2.2.5 sobre el coeficient de Los Àngeles. 
 
Es podrà emprar àrid fi d’altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l’adhesivitat, però en 
qualsevol cas procedirà d’àrid gruixut amb coeficient de Los Àngeles inferior a vint-i-cinc (25). 
 
 

543.2.2.4. Pols mineral 
 
543.2.2.4.1. Definició de la pols mineral 
 
Es defineix com a pols mineral la part de l’àrid total garbellada pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
 
543.2.2.4.2. Procedència de la pols mineral 
 
La pols mineral podrà procedir dels àrids, separant-se d’ells per extracció en la central de fabricació, o bé es 
podrà aportar a la mescla per separat d’aquells, com un producte comercial o especialment preparat. 
 
La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en la mescla haurà de complir el fixat en la Taula 543.6. 
 
 
 
 

Taula 543.6 
 Proporció de pols mineral d’aportació 

(% en massa de la resta de pols mineral, exclòs el inevitablement adherit als àrids) 
 

Categoria de trànsit pesat 

T00 a T2 T3, T4 i vorals 

100 ≥50 

 
 
La pols mineral que quedi inevitablement adherida als àrids, després del seu pas per l’assecador, en cap cas 
podrà rebassar el dos per cent (2%) de la massa de la mescla. Només si s’assegurés que la pols mineral 
procedent dels àrids compleix les condicions exigides al d’aportació, la Direcció d’Obra podrà modificar la 
proporció mínima d’aquesta. 
 
 
543.2.2.4.3. Granulometria de la pols mineral 
 

La granulometria de la pols mineral es determinarà segons la UNE-EN-933-10. El cent per cent (100%) dels 
resultats d’anàlisis granulomètriques hauran de quedar dins del fus granulomètric general definit en la Taula 
543.7. 
 
Addicionalment, el noranta per cent (90%) dels resultats d’anàlisis granulomètriques basades en els últims vint 
(20) valors obtinguts, hauran de quedar inclosos dins d’un fus granulomètric més estret, l’ample del qual en els 
tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el deu per cent (10%) 
 
 
 
 

Taula 543.7  
Especificacions per a la granulometria de la pols mineral 

 

Obertura del tamís (mm) 
Fus granulomètric general per 

resultats individuals.  
Garbellat acumulat (% en massa) 

Ample màxim del fus restringit 
(% en massa) 

2 100 -  

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 

 
 
543.2.2.4.4. Finor i activitat de la pols mineral 
 
La densitat aparent de la pols mineral, segons l’annex A de la UNE-EN 1097-3, haurà d’estar compresa entre cinc 
i vuit decigrams per centímetre cúbic (0,5 a 0,8 g/cm³). 
 
 

543.2.3. Additius 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà els additius que es 
puguin utilitzar, establint les especificacions que tindran que complir tant l’additiu com les mescles bituminoses 
resultants. El mètode d’incorporació, que haurà d’assegurar una dosificació i dispersió homogènies de l’additiu, 
serà aprovat per la Direcció d’Obra. 
  
 
543.3. Tipus i composició de la mescla 

 
La designació de les mescles bituminoses discontinues es farà segons la nomenclatura establerta en la UNE-EN 
13108-2, seguint el següent esquema: 
 
 

BBTM D Classe Lligant 

 
 
On: 
 

BBTM Indica que la mescla bituminosa és de tipus discontinu. 

D  És la mida màxima de l’àrid, expressat com l’obertura del tamís que deixa passar entre un 
noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l’àrid. 

Classe Indica si la classe és A,B,C,o D 

Lligant S’ha d’incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat. 
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A efectes d’aquest Plec, les mescles bituminoses discontínues a emprar són les que s’indiquen a la Taula 543.8. 
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Taula 543.8 
 Tipus de mescles discontínues a emprar 

 

Denominació UNE-EN 13108-2 (*) Denominació anterior 

BBTM 8A F8 

BBTM 11A F10 

BBTM 8B M8 

BBTM 11 B M10 

(*) S’ha omès en la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant a efectes d’aquesta Taula. 

 
 
La designació de les mescles bituminoses drenants es farà segons la nomenclatura establerta en la UNE-EN 
13108-7. seguint el següent esquema: 
 
 

PA D Lligant 

 
On: 
 

PA  Indica que la mescla bituminosa es drenant. 

D  És la mida màxima de l’àrid, expressat com l’obertura del tamís que deixa passar entre un noranta 
i un cent per cent (90% i 100%) del total de l’àrid. 

Lligant S’ha d’incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat. 
 
La granulometria de l’àrid obtingut combinant les diferents fraccions dels àrids (inclosa la pols mineral), segons el 
tipus de mescla, haurà d’estar compresa dins d’algun dels fusos fixats a la Taula 543.9. L’anàlisi granulomètrica 
es farà segons la UNE-EN 933-1. 
 
 

  Taula 543.9 
                                          Fusos granulomètrics. Garbellat acumulat (% en massa) 

 

Tipus de 
mescla 

(**) 

Obertura dels tamisos (mm) 

22 16 11,2 8 5,6 4 2 0,5 0,063 

BBTM 8B(*)  - 100 90-100 42-62 17-27 15-25 8-16 4-6 

BBTM 11B(*)  100 90-100 60-80  17-27 15-25 8-16 4-6 

BBTM 8 A(*)  - 100 90-100 50-70 28-38 25-35 12-22 7-9 

BBTM 11 A(*)  100 90-100 62-82  28-38 25-35 12-22 7-9 

PA 16 100 90-100  40-60  13-27 10-17 5-12 3-6 

PA 11  100 90-100 50-70  13-27 10-17 5-12 3-6 

(*) La fracció de l’àrid que passa pel tamís 4mm de la UNE-EN 933-2 i es retinguda pel tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2, serà inferior al vuit 
per cent (8%). 
(**) S’ha omès en la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant a efectes d’aquesta Taula. 

 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus, composició i dotació de la mescla que haurà de 
complir allò indicat en la Taula 543.10. 
 
 

Taula 543.10  
 Tipus, composició i dotació de la mescla. 

 

Característica 
Tipus de mescla 

PA11 PA16 BBTM8B BBTM11B BBTM8A BBTM11A 

 
Dotació mitjana de mescla 

(kg/m2) 
 

75-90 95-110 35-50 55-70 40-55 65-80 

 
Dotació mínima(*) de  

lligant 
(% en massa sobre el total 

de la mescla) 
 

4,30 4,75 5,20 

 
Lligant  

 
residual en 

reg 
d’adherència 

(kg/m2) 
 

Ferm nou >0,30 >0,25 

Ferm antic >0,40 >0,35 

(*) Incloses les toleràncies especificades en l’apartat 543.9.3.1. Es tindran en compte les correccions per pes específic i absorció dels àrids, si 
són necessàries. 

 
 
En cas que la densitat dels àrids sigui diferent de dos grams i seixanta-cinc centèsimes de gram per centímetre 
cúbic (2.65 g/cm3), els continguts mínims de lligant de la Taula 543.10 s’hauran de corregir multiplicant pel factor: 
 

d


65,2
    , on ρd és la densitat de les partícules d’àrid. 

 
Excepte justificació contrària, la relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i lligant 
hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d’àrid sec, inclosa la pols mineral) determinada en 
la fórmula de treball, segons el tipus de mescla, haurà d’estar compresa en els següents intervals: 
 

 Entre dotze i setze dècimes (1,2 a 1,6) per les mescles tipus BBTM A. 

 Entre deu i dotze dècimes (1,0 i 1,2) per les mescles tipus BBTM B. 

 Entre nou i onze dècimes (0,9 i 1,1) per les mescles tipus PA. 
 
 
543.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport 
referent als equips utilitzats, en l’execució de les obres. 
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543.4.1. Central de fabricació  

 
El disposat en aquest apartat s’entendrà sense perjudici del establert en les UNE-EN 13108-2 i UNE-EN 13108-7, 
pel marcat CE. No obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, 
podrà establir prescripcions addicionals, especialment en el cas de no ser obligatori o no disposar de marcat CE. 
 
Les mescles bituminoses en calent, es fabricaran mitjançant centrals capaces de manegar, simultàniament en 
fred, el nombre de fraccions de l’àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada. El Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars especificarà la producció horària mínima de la central, en funció de les característiques i 
necessitats mínimes de consum de l’obra. 
 
El nombre mínim de tremuges per a àrids en fred serà funció del nombre de fraccions d’àrid que exigeixi la 
fórmula de treball adoptada, però en tot cas, no serà inferior a tres (3). 
 
En centrals de mescla contínua amb tambor assecador–mesclador, el sistema de dosificació serà ponderal, al 
menys per la sorra i pel conjunt dels àrids, i tindrà en compte la humitat d’aquests per corregir la dosificació en 
funció d’ella; en la resta de tipus de centrals per la fabricació de mescles per a les categories de trànsit pesat T00 
a T2 també serà preceptiu disposar de sistemes ponderals de dosificació en fred. 
 
La central tindrà sistemes separats d’emmagatzematge i dosificació de la pols mineral recuperada i d’aportació, 
els quals seran independents dels corresponents a la resta dels àrids i estaran protegits de la humitat. 
 
Les centrals que el seu assecador no sigui a la vegada mesclador, estaran proveïdes d’un sistema de 
classificació dels àrids en calent, de capacitat conforme amb la seva producció, en un nombre de fraccions no 
inferior a tres (3) i de sitges per emmagatzemar-los. 
  
Les centrals de mescla discontínua estaran proveïdes en qualsevol circumstància de dosificadors ponderals 
independents: al menys un (1) pels àrids calents, quina precisió serà superior al mig per cent (± 0,5%), i al menys 
un (1) per la pols mineral i un (1) pel lligant hidrocarbonat, quina precisió serà superior al tres per mil (± 0,3%). 
 
Si es preveu la incorporació d’additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb homogeneïtat i 
precisió suficient, a judici de la Direcció d’Obra. 
 
Si la central estigués dotada de tremuges d’emmagatzematge de les mescles fabricades, haurà de garantir que 
en les quaranta vuit hores (48h) següents a la fabricació, el material abassegat no ha perdut cap de les seves 
característiques, en especial la homogeneïtat del conjunt i les propietats del lligant.  
 
 

543.4.2. Elements de transport 

 
Consistiran en camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta, i que es tractarà, per evitar que la mescla 
bituminosa s’adhereixi a ella, amb un producte de composició i dotació que hauran de ser aprovades per la 
Direcció d’Obra. 
 
La forma i alçada de la caixa haurà de ser tal que, durant l’abocament en l’estenedora, el camió només la toqui a 
través dels rodets previstos a l’efecte. 
 
Els camions hauran d’estar sempre proveïts d’una lona o cobertor adequat per protegir la mescla bituminosa 
durant el seu transport. 
 
 

543.4.3. Equip d’estesa  

 
Les estenedores seran autopropulsades i estaran dotades dels dispositius necessaris per estendre la mescla 
bituminosa en calent amb la configuració desitjada i un mínim de precompactació, que haurà de ser fixada per la 
Direcció d’Obra. La capacitat dels seus elements, així com la seva potència, seran adequades al treball a 
realitzar. 

 
L’estenedora haurà d’estar dotada d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’un element calefactor per l’execució 
de la junta longitudinal. 
 
Per l’estesa de mescles bituminoses, en obres de carreteres amb intensitats mitges diàries superiors a deu mil 
(10.000) vehicles/dia o quan l’estesa de l’aplicació sigui superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m²), en les 
categories de trànsit pesat T00 a T2, les estenedores estaran proveïdes d’un sistema de reg d’adherència 
incorporat al mateix que garanteixi una dotació contínua i uniforme. 
 
Es comprovarà, en el seu cas, que els ajustaments de l’enrasador i de la mestra s’atenen a les toleràncies 
mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats pel desgast o altres 
causes. 
 
Per les categories de trànsit pet T00 a T31 o amb superfícies a estendre en calçada superiors a setanta mil 
metres quadrats (70.000 m²), serà preceptiu disposar, davant l’estenedora, d’un equip de transferència 
autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi la homogeneïtzació granulomètrica i a més 
permeti la uniformitat tèrmica i de les característiques superficials. 
 
L’amplada estesa i compactada serà sempre igual o superior a la teòrica, i comprendrà les amplades teòriques de 
la calçada o vorals més els sobreamples mínims fixats en els Plànols. El Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, fixarà les amplades màxima i mínima de l’estesa i la situació de les juntes longitudinals necessàries. 
Si a l’estenedora es poden acoblar elements per augmentar la seva amplada, aquests hauran de quedar 
perfectament alineats amb els d’aquella i aconseguir una mescla contínua i uniforme. 
  
  

543.4.4. Equip de compactació 

 
S’utilitzaran preferentment compactadors de corrons metàl·lics que hauran de ser autopropulsats, tenir inversors 
de sentit de marxa d’acció suau, i estar dotats de dispositius per la neteja de les seves llantes durant la 
compactació i per mantenir-los humits en cas necessari. Les llantes metàl·liques dels compactadors no 
presentaran solcs ni irregularitats. 
 
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques dels compactadors seran aprovades per la Direcció d’Obra, i 
hauran de ser les necessàries per aconseguir una compacitat adequada i homogènia de la mescla en tot el seu 
gruix, sense produir trencaments de l’àrid, ni enrotllaments de la mescla a la temperatura de compactació. 
 
En zones poc accessibles pels compactadors es podran utilitzar planxes o corrons vibrants de característiques 
apropiades per aconseguir en aquestes zones un acabament superficial i compacitat semblant a la resta de l’obra. 
  
 
543.5. Execució de les Obres 

 
 

543.5.1. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball  

 
 

543.5.1.1. Principis generals 

 
La fabricació i posada en obra de la mescla no s’iniciarà fins que s’hagi aprovat per la Direcció d’Obra la 
corresponent fórmula de treball, estudiada en el laboratori i verificada en la central de fabricació. 
 
Aquesta fórmula fixarà com mínim les següents característiques: 
 

 Identificació i proporció de cada fracció de l’àrid en l’alimentació i, en el seu cas, després de la seva 
classificació en calent. 

 Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, pels tamisos 22; 16; 11,2; 8; 5,6; 4; 2; 0,500 i 
0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per cada tipus de mescla segons la Taula 543.9, 
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expressada en percentatge de l’àrid total amb una aproximació de l’u per cent (1%), amb excepció del 
tamís 0,063, que s’expressarà amb aproximació de l’u per mil (0,1%). 

 Dosificació, en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’àrid total amb 
aproximació de l’u per mil (0,1%). 

 Identificació i dosificació de lligant hidrocarbonat referit a la massa total de la mescla, i la d’additius al 
lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat. 

 En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de la mescla 
total. 

 Densitat mínima a arribar en les mescles bituminoses tipus BBTM A, i el contingut de buits en les mescles 
bituminoses tipus BBTM B i drenants. 

 
També s’assenyalaran: 
 

 Els temps a exigir per a la mescla dels 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’introduirà en el 
mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de quinze graus Celsius (15 ºC). 

 La temperatura de mescla es fixarà dintre del rang corresponent a una viscositat del betum de dos-cents 
cinquanta a quatre-cents cinquanta centistokes (250-450 cSt) en el cas de les mescles bituminoses 
discontínues amb betums asfàltics, de quatre-cents a set-cents centistokes (400-700 cSt), en el cas de 
mescles bituminoses drenants amb betums asfàltics, i dins del rang recomanat pel fabricant, en el cas de 
mescles amb betums modificats amb polímers o amb betums millorats amb cautxú. 

 La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de 
l’estenedora, que en cap cas serà inferior a cent trenta-cinc graus Celsius (135 ºC). 

 La temperatura mínima de la mescla al començar i acabar la compactació. 

 En el cas de que s’utilitzin addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la seva forma 
d’incorporació i temps de mescla. 

 
La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no serà superior a cent vuitanta graus Celsius 
(180ºC), excepte en centrals de tambor assecador–mesclador, en les que no s’excedirà dels cent seixanta-cinc 
graus Celsius (165 ºC). Per a les mescles discontinues tipus BBTM B i per a les mescles drenants, aquesta 
temperatura màxima s’haurà de disminuir en deu graus Celsius (10 ºC) per evitar possibles escolaments del 
lligant. En tots el casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del mesclador serà aprovada per la Direcció 
d’Obra de forma que la temperatura de la mescla en la descàrrega dels camions sigui superior al mínim fixat. 
 
La dosificació del lligant hidrocarbonat en la fórmula de treball es fixarà tenint en compte els materials disponibles, 
l’experiència obtinguda en casos semblants i seguint els criteris establerts en els apartats 543.5.1.2 a 543.5.1.6. 
 
Per tot tipus de mescla, en el cas de categories de trànsit pesat T00 a T2, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà exigir un estudi de sensibilitat de les propietats de la 
mescla a variacions de granulometria i dosificació de lligant hidrocarbonat que no excedeixin de les admeses en 
l’apartat 543.9.3. 
 
La fórmula de treball de la mescla bituminosa haurà d’assegurar el compliment de les característiques de la unitat 
acabada pel que fa a la macrotextura superficial i a la resistència al lliscament, segons l’indicat en l’apartat 
543.7.4. 
 
Si la marxa de les obres ho aconsella, la Direcció d’Obra podrà exigir la correcció de la fórmula de treball, que es 
justificarà mitjançant assajos. S’estudiarà i aprovarà una nova fórmula si varia la procedència d’algun dels 
components o si, durant la seva producció, es rebassen les toleràncies granulomètriques establertes en l’apartat 
543.9.3.1. 
 
 

543.5.1.2. Contingut de buits 

 

El contingut de buits en mescla, determinat segons el mètode d’assaig de la UNE-EN 12697-8 indicat en l’annex 
B de la UNE-EN 13108-20, complirà els valors mínims fixats en la Taula 543.11. Per a la realització de l’assaig 
s’utilitzaran provetes compactades segons la UNE-EN.12697-30, aplicant cinquanta (50) cops per cara. 
 

Taula 543.11 
 Contingut de buits en mescla (UNE-EN 12697-8) 

en provetes segons la UNE-EN 12697-30 (50 cops per cara) 
 

Tipus de mescla % de buits 

BBTM A ≥ 4 

BBTM B ≥ 12 

Drenant (PA) ≥ 20 

 
 

543.5.1.3. Resistència a la deformació permanent 

 
En mescles discontínues, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, 
podrà exigir que la resistència a deformacions plàstiques determinada mitjançant l’assaig de pista de laboratori, 
compleixi allò establert en la Taula 543.12. Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, utilitzant el 
dispositiu petit, el procediment B en aire, a una temperatura de seixanta graus Celsius  (60 ºC) i amb una durada 
de deu mil (10.000) cicles. Les provetes es prepararan mitjançant compactador de placa, amb el dispositiu de 
corró d’acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una densitat superior al noranta vuit per cent (98 %) de la 
obtinguda  amb provetes cilíndriques preparades segons la UNE-EN-12697-30 aplicant cinquanta (50) cops per 
cara5. 
 

Taula 543.12  
 Pendent mitja de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles  

segons la UNE-EN 12697-22 (mm per a 10³ cicles de càrrega) 
 

Zona tèrmica estival 
Categoria de trànsit pesat 

T00 a T2 T3,T4 i vorals 

Càlida i mitja 
 

0,07 
0,10 

Temperada - 

 
 

543.5.1.4. Sensibilitat a l’aigua 

 
En qualsevol circumstància es comprovarà l’adhesivitat àrid–lligant mitjançant la caracterització de l’acció de 
l’aigua. Per això, la resistència conservada en l’assaig de tracció indirecta després de la immersió, realitzat a 
quinze graus Celsius (15 ºC) segons la UNE-EN 12697-12, tindrà un valor mínim del noranta per cent (90%) per 
mescles discontínues i del vuitanta-cinc per cent (85%) per mescles drenants. Les provetes es compactaran 
segons la UNE-EN 12697-30 aplicant cinquanta (50) cops per cara. 
 
Es podrà millorar l’adhesivitat entre l’àrid i el lligant hidrocarbonat mitjançant activants directament  incorporats al 
lligant. En tot cas, la dotació mínima de lligant hidrocarbonat no serà inferior a la indicada a la Taula 543.10. 
 
 

                                                      
5  Aquestes provetes equivalen a les preparades per la utilització del mètode Marshall, segons la NLT-159, aplicant cinquanta (50) cops per 

cara. 
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543.5.1.5. Pèrdua de partícules 

 
En mescles drenants, la pèrdua de partícules a vint-i-cinc graus Celsius (25º) segons la UNE-EN 12697-17, en 
provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30 amb cinquanta (50) cops per cara, no haurà de rebassar el 
vint per cent (20%) en massa per a les categories de trànsit pesat T00 a T2 i el vint-i-cinc per cent (25%) en 
massa per la resta dels casos. 
 
 

543.5.1.6. Escolament del lligant 

 
Per les mescles drenants, s’haurà de comprovar que es no produeixi escolament del lligant, realitzant l’assaig 
segons la UNE-EN 12697-18. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció 
d’Obra, podrà exigir també la comprovació sobre l’escolament del lligant per les mescles discontínues tipus BBTM 
B. 
 

543.5.2. Preparació de la superfície existent 

 
Es comprovarà la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’hagi d’estendre la mescla 
bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, 
indicarà les mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptable abans de procedir a l’estesa 
de la mescla i, en el seu cas, a reparar les zones amb algun tipus de deteriorament. 
 
La superfície existent, haurà de complir l’indicat en les taules 542.15 ó 542.16; si està constituïda per un paviment 
heterogeni a més a més s’hauran d’eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
Sobre la superfície d’assentament s’executarà un reg d’adherència, segons l’Article 531 d’aquest Plec i les 
instruccions addicionals que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, tenint especial cura de que 
aquest reg no es degradi abans de l’estesa de la mescla. 
 
Es comprovarà  especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no 
quedin restes d’aigua a la superfície; així mateix, si ha transcorregut molt de temps des de la seva aplicació, es 
comprovarà que la seva capacitat d’unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de manera perjudicial; en cas 
contrari, la Direcció d’Obra podrà ordenar l’execució d’un reg d’adherència addicional. 
 
 

543.5.3. Aprovisionament d’àrids 

 
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades que s’abassegaran i 
manegaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges en fred. Cada fracció serà suficientment 
homogènia i es podrà abassegar i manegar sense perill de segregació. El nombre mínim de fraccions serà de tres 
(3).   
 
Cada fracció de l’àrid s’abassegarà separada de les demés per evitar contaminacions entre elles. Si els 
abassegaments es disposen sobre el terreny natural no s’utilitzaran els seus quinze centímetres (15 cm) inferiors, 
a no ser que es pavimenti aquell. Els abassegaments es construiran per capes de gruix no superior a un metre i 
mig (1,5 m) i no per piles còniques. Les càrregues del material es col·locaran adjacents, prenent les mesures 
oportunes per evitar la seva segregació. 
 
Quan es detectin anomalies en la producció dels àrids, s’abassegaran per separat fins confirmar la seva 
acceptabilitat. Aquesta mateixa mesura s’aplicarà quan estigui pendent d’autorització el canvi de procedència d’un 
àrid. 
 
En el cas d’obres petites, amb volum total d’àrids inferior a cinc mil metres cúbics (5.000 m³) , abans de començar 
la fabricació s’haurà d’haver abassegat la totalitat dels àrids. En un altre cas, el volum mínim a exigir serà el trenta 
per cent (30%) o el corresponent a un (1) mes de producció màxima de l’equip de fabricació. 
 

 

543.5.4. Fabricació de la mescla 

 
El disposat en aquest apartat s’entendrà sense perjudici de l’establert en les UNE-EN 13108-2 i UNE-EN 13108-7 
per al marcat CE. No obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció 
d’Obra, podrà establir prescripcions addicionals, especialment en el supòsit de no ser obligatori o no disposar del 
marcat CE. 
 
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut estigui 
sempre comprés entre el cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva  capacitat, sense vessar. 
 
A la descàrrega del mesclador totes les grandàries de l’àrid hauran d’estar uniformement distribuïdes a 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 el cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta dosificació, la distribució 
homogènia, així com que no perdi les característiques previstes durant tot el procés de fabricació.  
 
 

543.5.5. Transport de la mescla 

 
La mescla bituminosa es transportarà en camions des de la central de fabricació a l’estenedora. Per evitar el seu 
refredament superficial, s’haurà de protegir durant el transport mitjançant lones o altres cobertors adequats. En el 
moment de descarregar-la a l’estenedora o a l’equip de transferència, la seva temperatura no podrà ser inferior a 
l’especificada en la fórmula de treball. 
 
 

543.5.6. Estesa de la mescla 

 
A menys que la Direcció d’Obra justifiqui una altra directriu, l’estesa començarà per la vora inferior i es realitzarà 
per franges longitudinals. L’amplada d’aquestes franges es fixarà de manera que es realitzi el menor nombre de 
juntes possibles i s’aconsegueixi la major continuïtat de l’estesa, tenint en compte l’amplada de la secció, 
l’eventual manteniment de la circulació, les característiques de l’estenedora i la producció de la central. 
 
En obres sense manteniment de la circulació, per les categories de trànsit pesat T00 a T2 o amb superfícies a 
estendre en calçada superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m²) es realitzarà l’estesa a ample complert, 
treballant si fos necessari amb dues (2) o més estenedores lleugerament desfasades, evitant juntes longitudinals. 
En els demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’estendrà la següent mentre la vora de la 
primera es trobi encara calenta i en condicions de ser compactada; en cas contrari, s’executarà una junta 
longitudinal. 
 
En capes de trànsit amb mescles bituminoses drenants s’evitaran sempre les juntes longitudinals. Únicament per 
les categories de trànsit pesat T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, 
aquestes juntes hauran de coincidir amb un carener  del paviment. 
 
La mescla bituminosa s’estendrà sempre en una sola tongada. L’estenedora es regularà de forma que la 
superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, 
una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades en els Plànols del Projecte, amb les 
toleràncies establertes en l’apartat 543.7.2. 
 
L’estesa es realitzarà amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la producció de la 
central de fabricació, de manera que aquella no es detingui. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura 
de la mescla que quedi sense estendre, en la tremuja de l’estenedora i sota d’aquesta, no baixa de la prescrita en 
la fórmula de treball per al inici de la compactació; en cas contrari s’executarà una junta transversal. 
 
On no sigui possible, a judici de la Direcció d’Obra, la utilització de màquines estenedores, la posada en obra de 
la mescla bituminosa podrà realitzar-se per altres procediments aprovats per aquella. Per això es descarregarà 
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fora de la zona en la que es vagi a estendre i es distribuirà en una capa uniforme i d’un gruix tal que, una vegada 
compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades en els Plànols del Projecte, amb les toleràncies 
establertes en l’apartat 543.7.2. 
 
 

543.5.7. Compactació  de la mescla 

 

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra en funció dels resultats del tram de 
prova, encara que el nombre de passades del compactador, sense vibració, serà sempre superior a sis (6); 
s’haurà de fer a la major temperatura possible, sense rebassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense 
que es produeixi desplaçament de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la temperatura de la mescla no sigui 
inferior a la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins 
que es compleixi el pla aprovat. 
 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb 
addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la capa fins que l’augment de viscositat del betum 
contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, es continuarà obligatòriament el procés 
de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi a la mínima establerta en la fórmula de treball, encara 
que s’hagués assolit prèviament  la densitat especificada a l’apartat 543.7.1. 
 
La compactació es realitzarà longitudinalment de manera continua i sistemàtica. Si l’estesa de la mescla 
bituminosa es realitza per franges, al compactar una d’elles s’ampliarà la zona de compactació per a que inclogui 
al menys quinze (15 cm) de l’anterior. 
 
Els corrons hauran de portar la seva roda motriu del costat més proper a l’estenedora; els canvis de direcció es 
realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s’efectuaran amb suavitat. Els elements de 
compactació hauran d’estar sempre nets i, si fos precís, humits. 
 
 

543.5.8. Juntes transversals i longitudinals 

 
Quan amb anterioritat a l’estesa de la mescla en capa de petit gruix s’executi una altra capa asfàltica, es 
procurarà que les juntes transversals de la capa superposada tinguin una separació mínima de cinc metres (5 m) i 
de quinze centímetres (15 cm) per les longitudinals. 
 
A l’estendre franges longitudinals contigües, quan la temperatura de l’estesa en primer lloc no sigui superior al 
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta franja es tallarà verticalment, 
deixant al descobert una superfície planta i vertical en tot el seu gruix. A continuació s’escalfarà la junta i 
s’estendrà la següent franja contra ella. 
 
Les juntes transversals de la mescla en capa de petit gruix es compactaran transversalment, disposant els 
suports necessaris pel corró i es distanciaran en més de cinc metres (5m) les juntes transversals de franges 
d’estesa adjacents. 
 
 
543.6. Tram de prova 

 
Abans d’iniciar-se la posada en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, serà preceptiva la realització 
del corresponent tram de prova per comprovar la fórmula de treball, la forma d’actuació dels equips d’estesa i 
compactació i, especialment, el pla de compactació. 
 
A efectes de verificar que la fórmula de treball pot complir després de la posada en obra, les prescripcions 
relatives a la textura superficial i al coeficient de fregament transversal, es comprovarà expressament la 
macrotextura superficial obtinguda, mitjançant el mètode del cercle de sorra segons la UNE-EN 13036-1, que 
haurà de complir els valors establerts en 543.7.4. 
 

El tram de prova tindrà una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i la 
Direcció d’Obra, determinarà si és acceptable la seva realització com part integrant de l’obra en construcció. 
 
Es prendran mostres de la mescla bituminosa, que s’assajaran per determinar la seva conformitat amb les 
condicions especificades i s’extrauran testimonis. A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra decidirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas, es podrà iniciar la fabricació de la mescla 
bituminosa. En el segon, el Contractista haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d’una nova 
fórmula, correcció parcial de l’assajada,  correccions en la central de fabricació o sistemes d’estès, etc). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, definirà la seva forma 
específica d’actuació. En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips, o incorporar 
equips suplementaris. 

 
Així mateix, durant l’execució del tram de prova s’analitzarà la correspondència entre els mètodes de control de la 
dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, i altres mètodes ràpids de control. També s’estudiaran l’equip i el mètode de realització de juntes, així 
com la relació entre la dotació mitja de la mescla i el gruix de la capa aplicada amb la que s’arribi a una densitat 
superior a l’especificada en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
En el cas de mescles tipus BBTM B amb gruix superior a dos centímetres i mig (2,5 cm) i de mescles drenants, 
s’analitzarà, a més a més, la correspondència entre el contingut de buits en mescla i la permeabilitat de la capa 
segons la NLT-327. 
 
 
543.7. Especificacions de la unitat acabada 

 
543.7.1. Densitat 

 
En el cas de mescles tipus BBTM A, la densitat assolida haurà de ser superior al noranta vuit per cent (98%) de la 
densitat de referència obtinguda, segons l’indicat en 543.9.3.2.1. 
 
En el cas de mescles tipus BBTM B, amb gruixos iguals o superiors a dos centímetres i mig (2,5 cm) el 
percentatge de buits en mescla no podrà diferir en més de dos (± 2) punts percentuals del obtingut com 
percentatge de referència segons lo indicat en 543.9.3.2.1. 
 
En el cas de mescles tipus BBTM B, amb gruixos inferiors a dos centímetres i mig (2,5 cm) com forma 
simplificada de determinar la compacitat assolida a la unitat d’obra acabada, es podrà utilitzar la relació obtinguda 
en el preceptiu tram d’assaig entre la dotació mitja de la mescla i el gruix de la capa. 
 
En les mescles drenants, el percentatge de buits de la mescla, no podrà diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals del obtingut com percentatge de referència segons l’indicat en 543.9.3.2.1. 
 

543.7.2. Rasant, gruix i amplada 

 
La superfície acabada no haurà de diferir de la teòrica en més de deu mil·límetres (10 mm) i el gruix de la capa no 
haurà de ser inferior, al cent per cent (100%) del previst en la secció–tipus  dels Plànols del Projecte, o en el seu 
defecte al que resulti de la dotació mitja de mescla que figuri en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
En tots els sermiperfis es comprovarà l’amplada d’estesa, que en cap cas serà inferior a la teòrica deduïda de la 
secció tipus dels Plànols del Projecte. 
 

 

543.7.3. Regularitat superficial 

 
L’Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330 i obtingut d’acord a l’indicat en 543.9.4 haurà de 
complir els valors de les Taules 543.13 o 543.14, segons correspongui. 
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Taula 543.13 
Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm) 

per a ferms de nova construcció 
 

Percentatge d’hectòmetres 
Tipus de via 

Calçada d’autopistes i autovies Resta de vies 

50 <1,5 <1,5 

80 <1,8 <2,0 

100 <2,0 <2,5 

 
 

Taula 543.14 
Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm)  

per a ferms rehabilitats estructuralment 
 

Percentatge d’hectòmetres 

Tipus de via 

Calçada d’autopistes i autovies Resta de vies 

Gruix de recreixement (cm) 

>10 <10 >10 <10 

50 <1.5 <1.5 <1.5 <2.0 

80 <1.8 <2.0 <2.0 <2.5 

100 <2.0 <2.5 <2,5 <3.0 

 
 

543.7.4. Macrotextura superficial i resistència al lliscament 

 
La superfície de la capa haurà de presentar una textura homogènia, uniforme i exempta de segregacions. 
 
La macrotextura superficial obtinguda mitjançant el mètode del cercle de sorra segons la UNE-EN 13036-1, i la 
resistència al lliscament, segons la NLT-336, hauran de complir els límits establerts en la Taula 543.15. 
 

 
Taula 543.15  

Macrotextura  superficial (UNE-EN-13036-1) 
i resistència al lliscament (NLT-336) de les mescles 

 

Característica 
Tipus de mescla 

BBTM B i PA BBTM A 

Macrotextura superficial (*) valor mínim (mm) 1,5 1,1 

Resistència al lliscament (**) CRT mínim (%) 60 65 

      (*) Mesurada abans de la posada en servei de la capa. 
                      (**) Mesura una vegada transcorreguts dos mesos de la posada en servei de la capa. 

 
 

543.8. Limitacions de l’execució 

 
Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà la posada en obra de la mescla bituminosa 
en calent: 
 

 Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a vuit graus Celsius (8 ºC) amb tendència a 
disminuir. Amb vent intens, després de gelades, i especialment sobre taulers de ponts i estructures, la 
Direcció d’Obra podrà augmentar el valor mínim de la temperatura. 

 Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques. 
 
Es podrà obrir a la circulació la capa executada tan aviat com arribi a una temperatura de seixanta graus Celsius 
(60 ºC), evitant les parades i canvis de direcció sobre la mescla recent estesa fins que aquesta arribi a la 
temperatura ambient. 
 
 
543.9. Control de qualitat 

 
 

543.9.1. Control de procedència dels materials 

 
En el cas de productes de hagin de tenir el marcat CE segons la Directiva 89/106/CEE, pel control de procedència 
dels materials, es portarà a terme la verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen al marcat CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec. No obstant, el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra, podrà disposar la realització de comprovacions o 
assajos addicionals sobre els materials que consideri oportuns, a l’objecte d’assegurar les propietats i la qualitat 
establertes en aquest Article. 
 
En el cas de productes que no disposin de marcat CE, s’hauran de portar a terme obligatòriament els assajos pel 
control de procedència que s’indiquen en els apartats següents. 
 
 

543.9.1.1. Control de procedència del lligant hidrocarbonat 

 

El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes a l’apartat 211.4 o a l’apartat 212.4 
d’aquest Plec, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a emprar. En el cas de betums millorats amb cautxú, el 
control de procedència es portarà a terme mitjançant un procediment anàleg a l’indicat a l’apartat 212.4 d’aquest 
Plec, en quant a la documentació que ha d’acompanyar al betum i el seu contingut. 
 
 

543.9.1.2. Control de procedència dels àrids 

 

Si els àrids a utilitzar disposen de marcat CE, els criteris descrits a continuació per realitzar el control de 
procedència dels àrids no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que s’estableix en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, ni de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedència de l’àrid, i 
per qualsevol volum de producció previst, es prendran quatre (4) mostres, segons la UNE-EN 932-1 i, de cada 
fracció d’elles es determinarà: 
 

 El coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2. 

 El coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-8. 

 La densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons la UNE-EN 1097-6. 

 La granulometria de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1. 

 L’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, i en el seu cas, l’índex de blau de metilè, segons l’annex 
A de la UNE-EN 933-9. 
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 La proporció de cares de fractura de les partícules de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933.5. 

 La proporció d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130. 

 L’índex de llastres de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3. 
 

 

543.9.1.3. Control de procedència de la pols mineral d’aportació 

 

Si la pols mineral a utilitzar, disposa de marcat CE, els criteris descrits a continuació per realitzar el control de 
procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, ni de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedència de la pols 
mineral d’aportació, i per qualsevol volum de producció previst, s’agafaran quatre (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. 
 
 

543.9.2. Control de qualitat dels materials 

 

 

543.9.2.1. Control de qualitat dels lligants hidrocarbonats 

 

El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes en l’apartat 211.5 o 212.5 d’aquest Plec, 
segons el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar. Pel control de qualitat dels betums millorats amb cautxú es 
seguirà un procediment anàleg a l’establert en l’apartat 212.5 d’aquest Plec. 
 
 

543.9.2.2. Control de qualitat dels àrids 

 
S’examinarà la descàrrega a l’abassegament o alimentació de tremuges en fred, rebutjant els àrids que, a simple 
vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o mides superiors al màxim. S’abassegaran apart aquells 
que presentin alguna anomalia d’aspecte, tal com diferent coloració, segregació, llastres, plasticitat, etc, i es 
vigilarà l’alçada dels abassegaments  i l’estat dels seus elements separadors i dels accessos. 
 
Amb cada fracció d’àrid que es produeixi o es rebi, es realitzaran els següents assajos: 

 

Amb la mateixa freqüència que la indicada en la Taula 543.16: 
 

 Anàlisi granulomètrica de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1. 

 Segons el que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte, la Direcció 
d’Obra, equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de metilè, segons 
l’annex A de la UNE-EN 933-9. 

 
Al menys un (1) cop a la setmana, o quan es canviï de procedència: 
 

 Índex de llastres de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3. 

 Proporció de cares de fractura de les partícules de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5. 

 Proporció d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130. 
 
Al menys un (1) cop al mes, o quan es canviï de procedència: 

 

 Coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2. 

 Coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-8. 

 Densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons la UNE-EN 1097-6. 
 
Pels àrids que tinguin marcat CE, la comprovació d’aquestes quatre últimes propietats dels àrids es podrà portar a 
terme mitjançant la verificació documental dels valors declarats en els documents que acompanyen al marcat CE. 
No obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o la Direcció d’Obra, podrà disposar  la realització de 
comprovacions o assajos addicionals sobre aquestes propietats si ho considera oportú. 

 

 

543.9.2.3. Control de qualitat de la pols mineral 

 

En el cas de la pols mineral d’aportació, sobre cada partida que es rebi, es realitzaran els següents assajos: 
 

 Densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE-EN 1097-3. 

 Anàlisi granulomètrica de la pols mineral, segons la UNE-EN 933-10. 
 
Per a la pols mineral que no sigui d’aportació es realitzaran els següents assajos: 
 
Al menys un (1) cop al dia, o quan canviï de procedència: 
 

 Densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE-EN 1097-3. 
 
Al menys un (1) cop a la setmana, o quan es canviï de procedència: 
 

 Anàlisi granulomètric de la pols mineral, segons la UNE-EN 933-10. 
 

 
543.9.3. Control d’execució 

 
 

543.9.3.1. Fabricació 

 

En el cas de que el producte disposi de marcat CE segons la Directiva 89/106/CEE es portarà a terme la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcat CE compleixen 
les especificacions establertes en aquest Plec. No obstant, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la 
Direcció d’Obra, podrà disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals que consideri oportuns, 
amb l’objecte d’assegurar determinades propietats especifiques establertes en aquest Article. 
 
S’agafaran diàriament un mínim de dues (2) mostres, segons la UNE-EN 932-1, una pel matí i altre per la tarda, 
de la mescla d’àrids en fred abans de la seva entrada en l’assecador, i amb elles s’efectuaran els següents 
assajos: 
 

 Anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat, segons la UNE-EN 933-1. 

 Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de metilè, segons l’annex A 
de la UNE-EN 933-9, de l’àrid combinat. 

 
En centrals de mescla contínua es calibrarà diàriament el flux de la cinta subministradora d’àrids, detenint-la 
carregada d’àrids i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida. 
 
Es prendrà diàriament al menys una (1) mostra de mescla d’àrids en calent, i es determinarà la seva 
granulometria, segons la UNE-EN 933-1, que complirà les toleràncies indicades en aquest apartat. Al menys 
setmanalment, es verificarà la precisió de les bàscules de dosificació i el correcte funcionament dels indicadors de 
temperatura dels àrids i del lligant hidrocarbonat. 
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Si la mescla bituminosa disposa de marcat CE, els criteris establerts en els paràgrafs precedents sobre el control 
de fabricació no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que estableixi el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars ni de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
Per a  totes les mescles, es prendran mostres a la descàrrega del mesclador, i amb elles s’efectuaran els 
següents assajos: 
 
A la sortida del mesclador o sitja d’emmagatzematge, sobre cada element de transport: 
 

 Control de l’aspecte de la mescla i mesura de la seva temperatura. Es rebutjaran totes les mescles 
segregades, carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma i aquelles embolicades de forma 
no  homogènia; en centrals que el tambor no sigui a la vegada mesclador, també les mescles que 
presentin indicis d’humitat; i a la resta de centrals, les mescles on la seva humitat sigui superior a l’u per 
cent (1%) en massa del total. En aquests casos d’humitat excessiva, es retiraran els àrids de les 
corresponents sitges en calent. 

 Es prendran mostres de la mescla fabricada i es determinarà sobre elles la dosificació de lligant, segons 
la UNE-EN 12697-1 i la granulometria dels àrids extrets, segons la UNE-EN 12697-2, amb la freqüència 
d’assaig indicada a la Taula 543.16, corresponent al nivell de control X definit a l’annex A de la UNE-EN 
13108-21 i al nivell de conformitat (NCF) determinat pel mètode del valor mig de quatre (4) resultats 
definit en aquell mateix annex. 

 

 

 

 

Taula 543.16  
Freqüència mínima d’assaig per a  determinació de granulometria d’àrids extrets i contingut de lligant 

(tones/assaig) 
 

Nivell de freqüència NCF A NCF B NCF C 

X 600 300 150 

 

 

Les toleràncies admissibles, en més o en menys, respecte de la granulometria de la fórmula de treball seran les 
següents, referides a la massa total d’àrids (inclosa la pols mineral): 
 

 Tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933- 2: ± 4%. 

 Tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2 : ± 3%. 

 Tamisos compresos entre el 2 mm i el 0,063 de la UNE-EN-933-2: ± 2%. 

 Tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%. 
La tolerància admissible, en més o menys, respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 
serà del tres per mil ( ± 0,3%) en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), sense baixar del 
mínim especificat en la Taula 543.10. 
 
En el cas de mescles que disposin de marcat CE, es portarà a terme la comprovació documental de que els 
valors declarats en els documents que acompanyen al marcat CE compleixin les especificacions establertes en 
aquest Plec i en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. No obstant, la Direcció d’Obra podrà 
disposar la realització de les comprovacions o dels assajos addicionals que consideri oportuns. En aquest supòsit, 
s’haurà de seguir amb l’indicat en els paràgrafs següents. 

 

En el cas de mescles que no disposin de marcat CE, per les categories de trànsit pesat T00 a T31 s’hauran de 
portar a terme obligatòriament els assajos addicionals de les característiques de la mescla que s’indiquen a 
continuació, amb les mateixes provetes i condicions d’assaig que les establertes a 543.5.1. i amb la freqüència 
d’assaig que s’indica a la Taula 543.17: 

 

 En mescles discontínues, segons el que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el 
seu defecte la Direcció d’Obra, resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’assaig de pista de 
laboratori segons la UNE-EN 12697-22 i en les de tipus BBTM B, a més a més, escolament del lligant, 
segons la UNE-EN 12697-18. 

 En mescles drenants, pèrdua de partícules, segons la UNE-EN 12697-17 i escolament del lligant, segons 
la UNE-EN 12697-18. 

 
 
 
 

Taula 543.17 
Freqüència mínima d’assaig per a assajos addicionals de característiques de la mescla 

 

Nivell de conformitat Freqüència d’assaig 

NCF A Cada 8.000 t 

NCF B Cada 4.000 t 

NCF C Cada 2.000 t 

 
 
Quan es canviï el subministrament o la procedència, o quan la Direcció d’Obra ho consideri oportú per assegurar 
alguna característica relacionada amb la adhesivitat i cohesió de la mescla, es determinarà la resistència 
conservada a tracció indirecta després de immersió, segons la UNE-EN 12697-12. 

 

 

543.9.3.2. Posada en obra 

 

543.9.3.2.1. Estesa 
 

Abans d’abocar la mescla de l’element de transport a la tremuja de l’estenedora o a l’equip de transferència, es 
comprovarà el seu aspecte i es mesurarà la seva temperatura, així com la temperatura ambient per tenir en 
compte les limitacions que es fixen en l’apartat 543.8 d’aquest Plec. 
 
Al menys un (1) cop al dia, i al menys un (1) cop per lot, es prendran mostres i es prepararan provetes segons la 
UNE-EN12697-30 aplicant cinquanta (50) cops per cara. Sobre aquestes provetes es determinarà el contingut de 
buits, segons la UNE-EN 12697-8, i la densitat aparent, segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig indicat 
a l’annex B de la UNE-EN 13108-20. 
 
Es considerarà com a lot el volum de material que resulti d’aplicar els criteris de l’apartat 543.9.4. 
 
En el cas de mescles discontínues tipus BBTM A, per cadascun dels lots, es determinarà la densitat de referència 
per a la compactació, definida pel valor mig dels últims quatre (4) valors de densitat aparent obtinguts en les 
provetes esmentades anteriorment. 
 
En el cas de mescles discontinues tipus BBTM B i de mescles drenants, per cadascun dels lots, es determinarà el 
percentatge de buits de referència per la compactació, definit pel valor mig dels últims quatre (4) valors de 
contingut de buits obtinguts en les provetes esmentades anteriorment. 
 
A judici de la Direcció d’Obra es podran portar a terme sobre alguna d’aquestes mostres, assajos de comprovació 
de la dosificació de lligant, segons la UNE-EN 12697-1 i de la granulometria dels àrids extrets, segons la UNE-EN 
12697-2. 
 
Es comprovarà amb la freqüència que estableixi la Direcció d’Obra, el gruix estès, mitjançant un punxó graduat. 
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543.9.3.2.2. Compactació 
 
Es comprovarà la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació verificant: 
  

 Que el nombre i tipus de compactadors són els aprovats. 

 El funcionament dels dispositius d’humectació, neteja i protecció. 

 El llast i pes total dels compactadors. 

 El nombre de passades de cada compactador. 
 
En mescles tipus BBTM B i en mescles drenants, es comprovarà amb la freqüència que sigui precisa la 
permeabilitat de la capa durant la seva compactació, segons la NLT-327. 
 
En acabar la compactació es mesurarà la temperatura en la superfície de la capa. 
 

 
543.9.4. Control de recepció de la unitat acabada 

 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o es rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els tres (3) criteris 
següents: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

 Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m²) de calçada. 

 La fracció construïda diàriament. 
 
En el cas de les mescles tipus BBTM A s’extrauran testimonis en punts aleatòriament escollits, en nombre no 
inferior a cinc (5) i es determinarà la densitat aparent de la proveta i el gruix de la capa. 
 
En mescles tipus BBTM B, amb gruixos iguals o superiors a dos centímetres i mig (2,5 cm), s’extrauran testimonis 
en punts aleatòriament escollits, en nombre no inferior a cinc (5) i es determinarà la seva densitat i percentatge de 
buits. 
 
En el cas de les mescles tipus BBTM B, amb gruixos inferiors a dos centímetres i mig (2,5 cm) es comprovarà la 
dotació mitja de mescla per divisió de la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per 
diferència de pes del camió abans i després de carregar-lo, per la superfície realment tractada, mesurada sobre el 
terreny. Per això s’haurà de disposar d’una bàscula convenientment contrastada. 
 
En mescles drenants, s’extrauran testimonis en punts aleatòriament situats, en nombre no inferior a cinc (5) i es 
determinarà el seu gruix, contingut de buits segons la UNE-EN 12697-8 i densitat segons la UNE-EN 12697-6, 
considerant les condicions d’assaig que figuren a l’annex B de la UNE-EN 13108-20. 
 
Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24h) de la seva execució mitjançant 
la determinació de l’Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, calculant un sol valor del IRI per 
cada hectòmetre del perfil auscultat, que s’assignarà a aquest hectòmetre, i així successivament fins a completar 
el tram mesurat que haurà de complir l’especificat en l’apartat 543.7.3. La comprovació de la regularitat superficial 
de tota la longitud de l’obra tindrà lloc a més a més, abans de la recepció definitiva de les obres.  
 
Es realitzaran els assajos següents, que hauran de complir l’establert en la Taula 543.15: 
 

 Mesura de la macrotextura superficial, segons la UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la 
capa, en cinc (5) punts del lot aleatòriament escollits de forma que n’hi hagi al menys un per hectòmetre 
(1/hm). 

 Determinació de la resistència al lliscament segons la NLT-336, una vegada transcorreguts dos (2) mesos 
de la posada en servei de la capa, en tota la longitud del lot. 

 

 
543.10. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
 

 543.10.1. Densitat 

 
En mescles discontinues BBTM A 
 
La densitat mitja obtinguda en el lot, segons l’indicat en l’apartat 543.9.4 no podrà ser inferior a l’especificada en 
l’apartat 543.7.1 i a més, no més de dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors al noranta 
cinc per cent (95%) de la densitat de referència. 
 
Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior a l’especificada en l’apartat 543.7.1 es procedirà de la següent 
manera: 
 

 Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de l’especificada, 
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fresat i es reposarà per 
compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si la densitat mitja de la mescla obtinguda no és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de l’especificada, 
s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 

 
En mescles discontinues BBTM B 

 

En mescles tipus BBTM B, amb gruixos iguals o superiors a dos centímetres i mig (2,5 cm), la mitja del 
percentatge de buits en mescla no haurà de diferir en més de dos (2) punts percentuals dels valors establerts en 
l’apartat 543.7.1; no més de tres (3) individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que 
difereixin dels establerts en més de tres (3) punts percentuals. 
 
En mescles tipus BBTM B, si la mitja del percentatge de buits en mescla difereix dels valors establerts en l’apartat 
543.7.1 es procedirà de la següent manera: 
 

 Si la mitja del percentatge de buits en mescla difereix en més de quatre (4) punts percentuals, s’aixecarà 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fresat i es reposarà per compte del 
Contractista, al seu càrrec. 

 Si la mitja del percentatge de buits en mescla difereix en menys de quatre (4) punts percentuals, 
s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 

 
En mescles tipus BBTM B, amb gruixos inferiors a dos centímetres i mig (2,5 cm), la dotació mitja de mescla 
obtinguda en el lot, segons l’indicat en l’apartat 543.9.4. no podrà ser inferior a l’especificada en l’apartat 543.7.1 i 
a més a més, no més de dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors al noranta cinc per cent 
(95%) de la densitat de referència. 
 
Si la dotació mitja de mescla obtinguda és inferior a l’especificada en l’apartat 543.7.1, es procedirà de la següent 
manera: 
 

 Si la dotació mitja de la mescla obtinguda és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de l’especificada, 
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fresat i es reposarà per 
compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si la dotació mitja de mescla obtinguda no és inferior al noranta-cinc per cent (95%)  de l’especificada, 
s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 

 
En mescles bituminoses drenants 
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En mescles drenants, la mitja dels buits de la mescla no haurà de diferir en més de dos punts (2) percentuals dels 
valors prescrits en l’apartat 543.7.1; no més de tres (3) individus de la mostra assajada podran presentar resultats 
individuals que difereixin dels prescrits en més de tres (3) punts percentuals. 
 
En mescles drenants, si la mesura dels buits de la mescla difereix dels valors especificats en l’apartat 543.7.1 es 
procedirà de la següent manera: 
 

 Si la mesura dels buits de la mescla difereix en més de quatre (4) punts percentuals, s’aixecarà la capa de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fresat i es reposarà per compte del 
Contractista, al seu càrrec. 

 Si la mesura dels buits de la mescla difereix en menys de quatre (4) punts percentuals, s’aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat. 

 
 

543.10.2. Gruix 

 
El gruix mig per lot no haurà de ser en cap cas inferior al previst en els Plànols del Projecte, i a més, no més de 
dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors al noranta cinc per cent (95%) del gruix 
especificat. 
 
Si el gruix mig obtingut en la capa fos inferior a l’especificat en l’apartat 543.7.2, es rebutjarà la capa, s’aixecarà 
mitjançant fresat i es reposarà per compte del Contractista, al seu càrrec. 
 
 

543.10.3. Regularitat superficial 

 
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts en l’apartat 543.7.3 
es demolirà el lot, es portarà a abocador i s’estendrà una nova capa per compte del Contractista, al seu càrrec. 
 
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada en trams uniformes i continus, amb longituds 
superiors a dos kilòmetres (2 km) milloren els límits establerts en l’apartat 543.7.3 i compleixen els valors de les 
Taules 543.18.a o 543.18.b, segons correspongui, es podrà incrementar l’abonament de mescla bituminosa 
segons l’indicat en l’apartat 543.11. 
 
 

 
 

aula 543.18.a  
 Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm) 

 per a ferms de nova construcció, amb possibilitat d’abonament addicional 
 

Percentatge 
d’hectòmetres 

Tipus de via 

Calçada d’autopistes i autovies Resta de vies 

50 <1,0 <1,0 

80 <1,2 <1,5 

100 <1,5 <2,0 

 
 

 
 
 
 

Taula 543.18.b  
 Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm) 

 per a ferms rehabilitats estructuralment, amb possibilitat d’abonament addicional. 
 

Percentatge 
d’hectòmetres 

Tipus de via 

Calçada d’autopistes i autovies 

Resta de vies Gruix de recreixement (cm) 

>10 ≤10 

50 <1,0 <1,0 <1,0 

80 <1,2 <1,5 <1,5 

100 <1,5 <1,8 <2,0 

 
 

543.10.4. Macrotextura superficial i resistència al lliscament 

 
El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no haurà de resultar inferior al valor previst 
en la Taula 543.15. No més d’un (1) individu de la mostra assajada podrà presentar un resultat individual inferior a 
aquest valor en més del vint-i-cinc per cent (25%) del mateix. 
 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst a la Taula 
543.15, es procedirà de la següent manera: 
 

 Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resultar superior al noranta per 
cent (90%) del valor previst en la Taula 543.15, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent 
(10%). 

 Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al noranta per cent 
(90%) del valor previst a la Taula 543.15, en cas de mescles discontinues s’estendrà una nova capa de 
trànsit per compte del Contractista, al seu càrrec, i en el cas de mescles drenants es demolirà el lot, es 
portarà a abocador i es reposarà la capa per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 
El resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament no haurà de ser en cap casa inferior al 
valor previst a la Taula 543.15. No més d’un cinc per cent (5%) de la longitud total mesurada de cada lot, podrà 
presentar un resultat inferior a l’esmentat valor en més de cinc (5) unitats. 
 
Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst en la 
Taula 543.15 es procedirà de la següent manera: 
 

 Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al noranta cinc 
per cent (95%) del valor previst a la Taula 543.15 s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent 
(10%). 

 Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al noranta cinc 
per cent (95%) del valor previst en la Taula 543.15, en el cas de mescles discontínues s’estendrà una 
nova capa de trànsit per compte del Contractista, al seu càrrec, i en el cas de mescles drenants es 
demolirà el lot, es portarà a abocador i es reposarà la capa per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 
 
543.11. Amidament i Abonament 

 

La preparació de la superfície existent no és objecte d’abonament, ni està inclosa en aquesta unitat d’obra. El reg 
d’adherència s’abonarà segons el prescrit en l’Article 531 d’aquest Plec. 
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La fabricació i posada en obra d’una capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua o drenant, amb el gruix 
mínim previst en els Plànols de Projecte, s’amidarà per metres quadrats (m²) obtinguts multiplicant l’amplada 
assenyalada per a la capa en els Plànols del Projecte per la longitud realment executada. L’abonament inclou els 
àrids, la pols mineral, les addicions i totes les operacions d’abassegament, preparació, fabricació, posada en obra 
i acabament. No seran d’abonament els escreixos laterals no previstos en els Plànols de Projecte. 
 
Si l’àrid gruixut emprat, a més a més de complir totes i cadascuna de les prescripcions especificades en l’apartat 
543.2.2 d’aquest Article, tingués un valor del coeficient de poliment accelerat, segons la UNE-EN 1097-8, superior 
en quatre (4) punts al valor mínim especificat en aquest Plec per la categoria de trànsit pesat que correspongui, 
s’abonarà una unitat d’obra definida com metre quadrat (m² ) d’increment de qualitat d’àrids en capa de trànsit i  el 
seu import serà el deu per cent (10%) de l’abonament d’unitat de superfície de mescla bituminosa, sent condició 
per això que aquesta unitat d’obra estigui inclosa en el Pressupost del Projecte. 
 
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada milloren els valors especificats en aquest Plec, 
segons els criteris de l’apartat 543.10.3 s’abonarà una unitat d’obra definida com metre quadrat (m²) d’increment 
de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit i el seu import serà el cinc per cent (5%) de l’abonament 
d’unitat de superfície de mescla bituminosa, sent condició per això que aquesta unitat estigui inclosa en el 
Pressupost del Projecte. 
 
El lligant hidrocarbonat utilitzat en la fabricació de la mescla s’amidarà per tones (t) obtingudes multiplicant 
l’amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació mitja del lligant deduïda dels assajos de 
control de cada lot. En cap cas serà d’abonament la utilització d’activants o additius al lligant. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
543.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
Normes de referència 

 NLT-327. Permeabilitat in situ de paviments drenants amb el permeàmetre LCS. 

 NLT-330. Càlcul de l’índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres. 

 NLT-336. Determinació de la resistència al lliscament amb l’equip de mesurament del fregament 
transversal. 

 UNE-146130. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments  superficial de carreteres, aeroports I altres 
àrees de pavimentació. 

 UNE-EN 932-1. Assajos per determinar les propietats generals dels àrids. Part 1: Mètodes de mostreig. 

 UNE-EN 933-1. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Mètodes de tamisat. 

 UNE-EN 933-2. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels árids. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Tamisos d’assaig, grandària nominal de les obertures. 

 UNE-EN 933-3. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: Determinació de la 
forma de les partícules. Índex de llastres. 

 UNE-EN 933-5. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: Determinació del 
percentatge de cares de fractura de les partícules d’àrid gruixut. 

 UNE-EN  933-8. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels 
fins. Assaig de l’equivalent de sorra. 

 UNE-EN 933-9. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels fins. 
Assaig blau de metilè. 

 UNE-EN 933-10. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 10: Avaluació dels 
fíl·lers ( tamisat en corrent d’aire). 

 UNE-EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes 
per la determinació de la resistència a la fragmentació. 

 UNE-EN 1097-3. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 3: 
Determinació de la densitat aparent i la porositat. 

 UNE-EN 1097-6. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 6: 
Determinació de la densitat de partícules i l’absorció d’aigua. 

 UNE-EN 1097-8. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 8: 
Determinació del coeficient de poliment accelerat. 

 UNE-EN  1744-3. Assajos per determinar les propietats químiques dels àrids. Part 3: Preparació de eluats 
per lixiviació d’àrids. 

 UNE-EN 12591. Betums i lligants bituminosos. Especificacions de betums per pavimentació. 

 UNE-EN 12697-1. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part 1: 
Contingut per lligant soluble. 

 UNE-EN 12697-2. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part 2: 
Determinació de la granulometria de les partícules. 

 UNE-EN 12697-6. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part 6: 
Determinació de la densitat aparent en provetes bituminoses pel mètode hidrostàtic. 

 UNE-EN 12697-8. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part 8: 
Determinació del contingut de buits en les provetes bituminoses. 

 UNE-EN 12697-12. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part 12: 
Determinació de la sensibilitat a l’aigua de les provetes de mescla bituminosa. 

 UNE-EN 12697-17. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part 17: 
Pèrdua de partícules d’una proveta de mescla bituminosa. 

 UNE-EN 12697-18. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part 18: 
Assaig d’escolament del lligant. 

 UNE-EN 12697-22. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part 22: 
Assaig de trànsit. 

 UNE-EN 12697-30. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part 30: 
Preparació de la mostra mitjançant compactador. 

 UNE-EN 12697-33. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part 33: 
Elaboració de provetes amb compactador de placa. 

 UNE-EN 13036-1. Característiques superficials de carreteres i superfícies aeroportuàries. Mètodes 
d’assaig. Part 1: Mesura de la profunditat de la macrotextura del paviment mitjançant el cercle de sorra. 

 UNE-EN 13108-2. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part  2: Mescles bituminoses per 
capes primes. 

 UNE-EN 13108-7. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 7: Mescles bituminoses 
drenants. 

 UNE-EN 13108-20. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 20: Assajos de tipus. 

 UNE-EN 13108-21. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 21: Control de producció en 
fàbrica. 
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CAPÍTOL 5 . PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
  

 
 

Article 550. Paviments de formigó 
 
 
 
550.1. Definició 

 
Es defineix com a paviment de formigó el constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per 
juntes transversals, o per una llosa contínua de formigó armat, en ambdós casos eventualment dotats de juntes 
longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix la utilització de vibradors interns 
per a la seva compactació i maquinària específica per a la seva estesa i acabat superficial. 
 
L'execució del paviment de formigó inclou les operacions següents:  
 

 Estudi i obtenció de la fórmula de treball.  

 Preparació de la superfície d’assentament.  

 Fabricació del formigó.  

 Transport del formigó.  

 Col·locació d'elements de guia i condicionament dels camins de trànsit per a la pavimentadora i els equips 
d'acabat superficial.  

 Col·locació dels elements de les juntes.  

 Posada en obra del formigó i col·locació d'armadures en paviment continu de formigó armat.  

 Execució de juntes en fresc.  

 Terminació.  

 Numeració i marcat de les lloses.  

 Protecció i curat del formigó fresc.  

 Execució de juntes serrades.  

 Segellat de les juntes.  
 
 
550.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.  
 
Independentment d’això, s'estarà a més a més en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 
de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 

 
550.2.1. Ciment 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra haurà de fixar el tipus i la 
classe resistent del ciment a emprar, la qual serà, excepte justificació en contra, la 32,5 N. El ciment complirà les 
prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec i les addicionals que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
No s'empraran ciments d'aluminat de calci, ni mescles de ciment amb addicions que no hagin estat realitzades en 
fàbrica. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el principi d’adormiment, segons la UNE-EN 196-3, que, en 
tot cas, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2h). 
 
 

550.2.2. Aigua 

 
L'aigua haurà de complir les prescripcions de l'Article 280 d'aquest Plec. 
 
 

550.2.3. Àrid 

 
L'àrid complirà les prescripcions de l'Article 610 d'aquest Plec i les prescripcions addicionals contingudes en 
aquest Article. Per a les sorres que no compleixin amb l'especificació de l'equivalent de sorra, s'exigirà que el seu 
valor de blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a sis (6) per a obres sotmeses a classes 
generals d'exposició I, IIa o IIb, definides a la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08, o normativa vigent que la 
substitueixi, o bé inferior a tres (3) per a la resta dels casos.  
 
Els àrids no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 
condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se al lloc d’utilització. Tampoc podran donar 
origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o altres capes del ferm, o contaminar el 
sòl o els corrents d'aigua.  
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra haurà de fixar els assajos 
per determinar la inalterabilitat del material. Si es considera convenient, per caracteritzar els components dels 
àrids que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de 
construcció situats en les seves proximitats s'emprarà la NLT-326. 
 
 

550.2.3.1. Àrid gruixut 

 

550.2.3.1.1. Definició d'àrid gruixut 
 
Es defineix com a àrid gruixut a la part de l'àrid total retinguda al tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
 
550.2.3.1.2. Característiques generals de l'àrid gruixut 
 
La grandària màxima de l'àrid gruixut no serà superior a quaranta mil·límetres (40 mm). Es subministrarà, com a 
mínim, en dos (2) fraccions granulomètriques diferenciades. 
 
 
550.2.3.1.3. Qualitat de l'àrid gruixut 
 
El coeficient de los Àngeles, segons la UNE-EN 1097-2, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35). 
 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 240 de 445 
 

En els casos en què l'obtenció de la textura superficial es realitzi amb denudació química, segons les 
especificacions de l'apartat 550.5.10.4, i es prevegi a més una incrustació de graveta a la superfície del formigó 
fresc, combinada amb la denudació, la grandària de la graveta incrustada estarà compresa entre quatre i vuit 
mil·límetres (4 i 8 mm), el seu coeficient de Los Àngeles, segons la UNE-EN 1097-2 no serà superior a vint (20) i 
el seu coeficient de poliment accelerat, segons l'annex D de la UNE 146130, no serà inferior a cinquanta 
centèsimes (0,50).  
 
Si es denuda el formigó sense incrustació de graveta, l'àrid gruixut del formigó haurà de tenir també com a mínim 
el coeficient de poliment accelerat prescrit en el paràgraf anterior. 
 
 
550.2.3.1.4. Forma de l'àrid gruixut (índex de llastres) 
 
L'índex de llastres segons la UNE-EN 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35). 
 
 

550.2.3.2. Àrid fi 

 

550.2.3.2.1. Definició d'àrid fi 
 
Es defineix com àrid fi a la part de l'àrid total garbellada pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
 
550.2.3.2.2. Característiques generals de l'àrid fi 
 
L'àrid fi serà, en general, una sorra natural rodada. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu 
defecte la Direcció d’Obra, podrà permetre que l'àrid fi tingui una proporció determinada de sorra matxucada. 
 
La proporció de partícules silícies de l'àrid fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o de tot el 
paviment si aquest es construís en una sola capa i sense denudat, no serà inferior al trenta-cinc per cent (35%), i 
procedent d'un àrid gruixut amb un coeficient de poliment accelerat, segons l'annex D de la UNE 146130 en obres 
de pavimentació per a les categories de trànsit pesat T00 a T1, que  sigui superior a cinquanta centèsimes (0,50). 
En la resta dels casos la proporció de partícules silícies, segons la NLT-371, no serà inferior al trenta per cent 
(30%) i procedent d'un àrid gruixut amb un coeficient de poliment accelerat no inferior a quaranta-cinc centèsimes 
(0,45). 
 
 
550.2.3.2.3. Neteja de l'àrid fi 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el valor de l'equivalent de sorra de l'àrid fi, segons la UNE-
EN 933-8. L’esmentat valor no serà inferior a setanta-cinc (75), ni a vuitanta (80) en zones sotmeses a glaçades.  
 
 
550.2.3.2.4. Granulometria de l'àrid fi 
 
La corba granulomètrica de l'àrid fi segons la UNE-EN 933-1 estarà compresa dins els límits que s'especifiquen a 
la Taula 550.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 550.1  
 Fus granulomètric de l'àrid fi.  

Garbellat ponderal acumulat (% en massa) 
 

Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 
 

0,063 
 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

 
 
Per a les categories de trànsit pesat T3 i T4, es podrà admetre un garbellat ponderat acumulat de fins a un sis per 
cent (6%) pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el contingut de partícules argiloses, segons la UNE 7133, 
fos inferior a set decigrams (0,7 g).  
 
Adoptada una corba granulomètrica dins els límits indicats, s'admetrà respecte del seu mòdul de finor, segons la 
UNE-EN 933-1, una variació màxima del cinc per cent (5%). A aquests efectes, es defineix el mòdul de finor com 
la suma de les diferències ponderals acumulades, expressades en tant per u, per cadascun dels set (7) tamisos 
especificats a la Taula 550.1. 
 
 

550.2.4. Additius 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que es puguin utilitzar per obtenir la 
treballabilitat  adequada o millorar les característiques de la mescla. La Direcció d’Obra establirà la necessitat 
d'utilitzar additius i la forma d’utilitzar-los, d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i 
les condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les condicions 
establertes a la UNE-EN 934-2. 
 
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius amb les característiques que vinguin garantides pel fabricant,  
especialment el seu comportament i els efectes sobre la mescla en emprar-los en les proporcions previstes, sent 
obligatori realitzar assajos previs per comprovar aquest comportament. 
 
 

550.2.5. Passadors i barres d'unió 

 
Els passadors estaran constituïts per barres llises d'acer, de vint-i-cinc mil·límetres (25 mm) de diàmetre i 
cinquanta centímetres (50 cm) de longitud, que compliran allò que s'ha establert a la UNE-EN 10060. L'acer serà 
del tipus S-275-JR, definit en la UNE-EN 10025. 
 
Els passadors estaran recoberts en tota la seva longitud amb un producte que eviti la seva adherència al formigó. 
La seva superfície serà llisa i no presentarà irregularitats ni rebaves, pel que els seus extrems es tallaran amb 
serra i no amb cisalla. En les juntes de dilatació, un dels seus extrems es protegirà amb una caperutxa de longitud 
compresa entre cinquanta i cent mil·límetres (50 a 100 mm), reblerta d'un material compressible que permeti un 
desplaçament horitzontal igual o superior al del material de rebliment de la pròpia junta. 
 
Les barres d'unió seran corrugades, de dotze mil·límetres (12 mm) de diàmetre i vuitanta centímetres (80 cm) de 
longitud, i hauran de complir les exigències de l'Article 240 d'aquest Plec. 
 
 

550.2.6. Barres per a paviment continu de formigó armat 

 
Les barres per a paviment continu de formigó armat, seran d'acer B 500 S ó B 500 SD i hauran de complir les 
exigències de l'Article 240 d'aquest Plec.  
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Per a barres longitudinals el diàmetre nominal mínim serà de vint mil·límetres (20 mm) en paviments amb vint-i-
dos centímetres (22 cm) o més de gruix, i de setze mil·límetres (16 mm) per a gruixos inferiors a l’esmentat valor. 
Les barres transversals seran de dotze mil·límetres (12 mm) en tots els casos. Quan les barres es disposin 
prèviament al formigonat, es disposarà la corresponent armadura transversal de muntatge i les barres s'uniran per 
lligat o punts de soldadura dels cavalcaments. 
 
Quan les barres es col·loquin mitjançant l'ús d’estenedores equipades amb trompetes, les unions a topar es 
realitzaran per soldadura o dispositius mecànics (maneguets) i els cavalcaments per soldadura. 
 
 

550.2.7. Membranes per a separació de la base o per a curat del paviment 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà les propietats de les membranes per a la separació de la 
base o per al curat del paviment. 
 
 

550.2.8. Productes filmògens de curat 

 
Els productes filmògens de curat hauran de complir les prescripcions de l'Article 285 d'aquest Plec. 
 
 

550.2.9. Materials per a juntes 

 
 

550.2.9.1. Materials de rebliment en juntes de dilatació 

 

Els materials de rebliment en juntes de dilatació hauran de complir les exigències de la UNE 41107. El seu gruix 
estarà comprès entre quinze i divuit mil·límetres (15 a 18 mm). 
 

550.2.9.2. Materials per a la formació de juntes en fresc 

 

Per a les categories de trànsit pesat T2 i T4, com a materials per a la formació de juntes en fresc es podran 
utilitzar materials rígids que no absorbeixin aigua o tires de plàstic amb un gruix mínim de trenta-cinc centèsimes 
de mil·límetre (0,35 mm). En tot cas, els esmentats materials hauran d'estar definits en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o, en el seu defecte, ser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 

550.2.9.3. Materials per al segellat de juntes 

 

El material utilitzat per a segellat de juntes vindrà definit en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i haurà 
de ser suficientment resistent als agents exteriors i capaç d'assegurar d’estanqueïtat de les juntes sense 
desenganxar-se de les vores de les lloses. En qualsevol cas aquests materials hauran de ser productes 
sancionats per la pràctica i acceptats per la Direcció d’Obra, que podrà realitzar tots els assajos i comprovacions 
que consideri pertinents per al bon resultat de l'operació i la seva posterior conservació. Per a les categories de 
trànsit pesat T1 i T2 no es podran emprar productes que no garanteixin les seves propietats inicials almenys 
durant set (7) anys. 
 
 
550.3. Tipus i composició del formigó 

 
La resistència característica a flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d), referida a provetes prismàtiques de secció 
quadrada, de quinze centímetres (15 cm) de costat i seixanta centímetres (60 cm) de longitud, fabricades i 
conservades en obra segons la UNE-EN 12390-1, admetent-ne la seva compactació amb taula vibrant, assajades 
segons la UNE-EN 12390-5, pertanyerà a un dels tipus indicats a la Taula 550.2 i estarà especificada en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 

La resistència característica a flexotracció del formigó a vint-i-vuit dies (28 d) es defineix com el valor de la 
resistència associat a un nivell de confiança del noranta-cinc per cent (95%). 
 
 

Taula 550.2  
Resistència característica mínima a flexotracció a 28 dies 

 

Tipus de formigó Resistència (MPa)(*) 

HF-4,5 4,5 

HF-4,0 4,0 

HF-3,5 3,5 

(*) Si s'utilitzen ciments per a usos especials (ESP), els valors, a vint-i-vuit dies (28 d), es podran disminuir en un quinze per cent 
(15%) si, mitjançant assajos normals o accelerats, es comprova que es compleixen a noranta dies (90 d).  

 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra especificarà l'assaig per a 
la determinació de la consistència del formigó, així com els límits admissibles en els seus resultats. Si es mesura 
la consistència segons la UNE-EN 12350-2, l’assentament haurà d'estar comprès entre dos i sis centímetres (2 i 6 
cm). 
 
La massa unitària del total de partícules garbellades pel tamís 0,125 mm de la UNE-EN 933-2, incloent el ciment, 
no serà major de quatre-cents cinquanta quilograms per metre cúbic (450 kg/m3) de formigó fresc. 
 
La dosificació de ciment no serà inferior a tres-cents quilograms per metre cúbic (300 kg/m3) de formigó fresc i la 
relació ponderal aigua/ciment (a/c) no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 
 
La proporció d'aire oclús en el formigó fresc abocat en obra, segons la UNE-EN 12350-7, no serà superior al sis 
per cent (6%) en volum. En zones sotmeses a nevades o glaçades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire. En aquest cas, la proporció d'aire oclús en el formigó fresc no serà inferior al quatre i mig per cent (4,5%) 
en volum. 
 
 
550.4. Equip necessari per a l'execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport pel 
que fa als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
 

550.4.1. Central de fabricació 

 
La capacitat mínima d’abassegament de ciment correspondrà al consum d'una jornada i mitja (1,5) a rendiment 
normal, excepte que la distància al punt d'aprovisionament fos inferior a cent quilòmetres (100 km), en quin cas el 
límit es podrà rebaixar a una (1) jornada, amb l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra. 
 
El formigó es fabricarà en centrals de mescla discontínua, capaços de manegar, simultàniament, el nombre de 
fraccions de l'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada. La producció horària de la central de fabricació 
haurà de ser capaç de subministrar el formigó sense que l'alimentació de la pavimentadora s’interrompi i, en tot 
cas, no podrà ser inferior a la corresponent a una velocitat d'avanç de la pavimentadora de seixanta metres per 
hora (60 m/h). 
 
En paviments per a carreteres amb categories de trànsit pesat T00 a T1, la central de fabricació estarà dotada 
d'un higròmetre dosificador d'aigua i d'un sistema de registre i, si s’escau, amb visualització de la potència 
absorbida pels motors d'accionament dels mescladors, i de les pesades en els àrids, ciment, aigua i eventuals 
additius. 
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Les tremuges per als àrids hauran de tenir parets resistents i estanques, boques d'amplària suficient perquè la 
seva alimentació s'efectuï correctament, i estaran proveïdes de dispositius per evitar intercontaminacions; el seu 
nombre mínim serà funció del nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada. 
 
Per al ciment a granel s'utilitzarà una bàscula independent de la utilitzada per als àrids. El mecanisme de càrrega 
estarà enclavat contra un eventual tancament abans que la tremuja de pesada estigui adequadament carregada. 
El de descàrrega contra una eventual obertura abans que la càrrega del ciment en la tremuja de pesada hagi 
finalitzat, i que la massa del ciment en ella diferís en menys de l’u per cent (± 1%) de l'especificada; a més a més 
estarà dissenyat de manera que permeti la regulació de la sortida del ciment sobre els àrids.  
 
La dosificació dels àrids es podrà efectuar per pesades acumulades en una (1) sola tremuja o individualment amb 
una (1) tremuja de pesada independent per a cada fracció. 
 
En el primer cas, les descàrregues de les tremuges d'alimentació i la descàrrega de la tremuja de pesada estaran 
enclavades entre si, de manera que:  
 

 No podrà descarregar més d'una (1) sitja al mateix temps.  

 L'ordre de descàrrega no podrà ser diferent del previst.  

 La tremuja de pesada no es podrà descarregar fins que hagi estat dipositada en ella la quantitat requerida 
de cadascun dels àrids, i estiguin tancades totes les descàrregues de les tremuges.  

 La descàrrega de la tremuja de pesada haurà d'estar enclavada contra una eventual obertura abans que 
la massa d'àrid a la tremuja, difereixi en menys d'un u per cent (±1%) de l'acumulat de cada fracció.  

 
Si s'utilitzessin tremuges de pesada independents per a cada fracció, totes elles hauran de poder ser 
descarregades simultàniament. La descàrrega de cada tremuja de pesada haurà d'estar enclavada contra una 
eventual obertura abans que la massa d'àrid en ella difereixi en menys d'un dos per cent (± 2%) de l'especificada. 
 
L'enclavatge no permetrà que es descarregui cap part de la dosificació, fins que totes les tremuges dels àrids i la 
del ciment estiguin correctament carregades, dins els límits especificats. Un vegada començada la descàrrega, 
quedaran enclavats els dispositius de dosificació, de tal forma que no es pugui començar una nova dosificació fins 
que les tremuges de pesada estiguin buides, les seves comportes de descàrrega tancades i els indicadors de 
massa de les balances a zero, amb una tolerància del tres per mil (± 0,3%) de la seva capacitat total.  
 
Els dosificadors ponderals hauran d'estar aïllats de vibracions i de moviments d'altres equips de la central, de 
manera que, quan aquesta funcioni, les seves lectures, després d'aturades les agulles, no difereixin de la massa 
designada en més de l’u per cent (± 1%) per al ciment, un i mig per cent (± 1,5%) per a cada fracció de l'àrid o u 
per cent (± 1%) per al total de les fraccions si la massa d'aquestes es determinés conjuntament. La seva precisió 
no haurà de ser inferior al cinc per mil (± 0,5%) per als àrids, ni al tres per mil (± 0,3%) per al ciment. L'aigua 
afegida es mesurarà en massa o volum, amb una precisió no inferior a  l’u per cent (± 1%) de la quantitat total 
requerida.  
 
Un cop fixades les proporcions dels components l'única operació manual que es podrà efectuar per dosificar els 
àrids i el ciment d'una pastada serà la d'accionament d'interruptors o commutadors. Els comandaments del 
dosificador hauran d'estar en un compartiment fàcilment accessible, que pugui ser tancat amb clau quan així es 
requereixi.  
 
Si es preveu la incorporació d'additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb precisió suficient, a 
judici de la Direcció d’Obra. Els additius en pols es dosificaran en massa i els additius en forma de líquid o de 
pasta en massa o en volum, amb una precisió no inferior al tres per cent (± 3%) de la quantitat especificada de 
producte. 
 
El temporitzador del pastat i el de la descàrrega del mesclador hauran d'estar enclavats de tal forma que, durant 
el funcionament del mesclador, no es pugui produir la descàrrega fins que hagi transcorregut el temps de pastat 
previst. 
 
 

550.4.2. Elements de transport 

 
El transport del formigó fresc, des de la central de fabricació fins a l'equip d'estesa, es realitzarà amb camions 
sense elements d'agitació, de manera que s'impedeixi tota segregació, exsudació, evaporació d'aigua o intrusió 
de cossos estranys en aquell. La seva caixa haurà de ser llisa i estanca, i estar perfectament neta, per a la qual 
cosa s'haurà de disposar d'un equip adequat. Aquests camions deuran sempre estar proveïts d'una lona o 
cobertor per protegir el formigó fresc durant el seu transport evitant l'excessiva evaporació de l'aigua o la intrusió 
d'elements estranys. 
 
Hauran de disposar-se els equips necessaris per a la neteja dels elements de transport abans de rebre una nova 
càrrega de formigó. 
 
La producció horària de l'equip de transport haurà de ser capaç de subministrar el formigó sense que l'alimentació 
de la pavimentadora s’interrompi a la velocitat d'avanç aprovada per la Direcció d’Obra, considerada com a mínim 
de seixanta metres per hora (60 m/h). 
 
 

550.4.3. Equips de posada en obra del formigó. 

 
 

550.4.3.1. Pavimentadores d'encofrats lliscants 

 
L'equip de posada en obra del formigó estarà integrat com a mínim per les màquines següents: 
 

 Un equip per al repartiment previ del formigó fresc, amb un gruix uniforme i a tota l'amplària de 
pavimentació. En paviments de carreteres amb categories de trànsit pesat T00 a T2, s'emprarà una 
estenedora i en la resta dels casos la Direcció d’Obra podrà autoritzar la utilització d'una pala mecànica 
de cassó ample.  

 Una pavimentadora d'encofrats lliscants per cada capa de construcció, capaç d'estendre, vibrar i enrasar 
uniformement el formigó fresc. La que s'empri a la capa superior haurà de realitzar, a més a més, un 
remolinat de manera que s'obtingui mecànicament una terminació regular i homogènia, que no necessiti 
retocs manuals.  

 
La pavimentadora haurà d'estar equipada amb un sistema de guia per cable, havent d'actuar els 
servomecanismes correctors tan bon punt les desviacions de la pavimentadora sobrepassin tres mil·límetres (3 
mm) en alçat, o deu mil·límetres (10 mm) en planta. 
 
La pavimentadora estarà dotada d'encofrats mòbils de dimensions, forma i resistència suficients per sostenir el 
formigó lateralment durant el temps necessari per obtenir la secció transversal prevista, sense assentament de la 
vora de la llosa. Tindrà els dispositius adequats adaptats per mantenir nets els camins de trànsit del conjunt dels 
equips d'estesa i terminació. 
 
La pavimentadora haurà de poder compactar adequadament el formigó fresc en tota l'amplària del paviment, 
mitjançant vibració interna aplicada per elements amb una separació compresa entre quaranta i seixanta 
centímetres (40 a 60 cm), mesurats entre els seus centres. La separació entre el centre del vibrador extrem i la 
cara interna de l'encofrat corresponent no excedirà de quinze centímetres (15 cm). La freqüència de cada 
vibrador no serà inferior a vuitanta hertzs (80 Hz), i la seva amplitud serà suficient per ser perceptible a la 
superfície del formigó fresc a una distància de trenta centímetres (30 cm). 
 
Els elements vibratoris de les màquines no s'hauran de recolzar sobre paviments acabats, i deixaran de funcionar 
en l'instant en que aquestes es detinguin. 
 
La longitud de la mestra enrasadora de la pavimentadora haurà de ser suficient perquè no s'apreciïn ondulacions 
a la superfície del formigó estès.  
 
Si els passadors o les barres d'unió s'insereixen en el formigó fresc per vibració, l'equip d'inserció no requerirà 
que la pavimentadora es detingui i, per als passadors, haurà d'estar dotat d'un dispositiu que assenyali 
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automàticament la seva posició, a fi de garantir que les juntes quedin centrades en ells amb una tolerància 
màxima de cinquanta mil·límetres (50 mm) respecte de la posició real.  
 
Darrere l'equip de inserció dels passadors, o si el formigó s'estén en una única capa, la pavimentadora haurà 
d'anar proveïda d'un remolinador mecànic transversal oscil·lant, capaç de corregir tot tipus d'irregularitats; així 
mateix s'arrossegarà una arpillera mullada que esborri les empremtes produïdes pel remolinador. L'arpillera 
consistirà en un drap de jute amb un pes mínim de tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2), que cobreixi 
tota la superfície de terminació amb una longitud d’assentament en arrossegar mínima d'un metre i mig (1,5 m). A 
més de mantenir-se humida, s'haurà de canviar o rentar periòdicament. 
 
Per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, si la junta longitudinal s'executa en fresc, la pavimentadora haurà 
d'anar proveïda dels dispositius automàtics necessaris per a la citada operació. 
 
En paviments de carreteres amb categories de trànsit pesat T00 a T2, la pavimentadora per al formigó estès en 
una capa, o per a la capa superior si s'estén en dues capes, estarà dotada d'un remolinador mecànic longitudinal 
oscil·lant. Abans de l'execució de la textura superficial, s'arrossegarà una arpillera mullada i llastada a tota 
l'amplària de la pavimentació, fins a esborrar les empremtes deixades pel remolinador. 
 
 

550.4.3.2. Equips manuals d'estesa del formigó 

 

En àrees petites o en reparacions en què s'utilitzi formigó amb superplastificants (reductors d'aigua d'alta 
activitat), la Direcció d’Obra podrà autoritzar la seva estesa i compactació per mitjans manuals. En aquest cas, per 
enrasar el formigó s'utilitzarà una regla vibrant lleugera. 
 
Si el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars admetés el remolinat manual, o si la Direcció d’Obra ho 
autoritzés, en aquells llocs que, per la seva forma o per la seva ubicació, no sigui possible la utilització de 
màquines, la superfície del formigó s'allisarà i anivellarà amb remolinadors de longitud no inferior a quatre metres 
(4 m) i una amplària no inferior a deu centímetres (10 cm), rigiditzats amb costelles i dotats d'un mànec 
suficientment llarg per a ser manegats des de zones adjacents a la d'estesa. 
 
En carreteres amb categories de trànsit pesat T3 i T4, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu 
defecte la Direcció d’Obra, podrà admetre el remolinat manual. 
 
 

550.4.4. Serres 

 
Les serres per a l'execució de juntes en el formigó endurit hauran de tenir una potència mínima de divuit cavalls 
(18 CV) i el seu nombre haurà de ser suficient per seguir el ritme de formigonat sense retardar-se, havent-n’hi 
sempre almenys una (1) de reserva. El nombre necessari de serres es determinarà mitjançant assajos de velocitat 
de tall del formigó en el tram de prova. El tipus de disc haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra.  
 
Les serres per a juntes longitudinals hauran d'estar dotades d'una guia de referència per assegurar que la 
distància a les vores del paviment es manté constant. 
 
 

550.4.5. Distribuïdor del producte filmogen de curat 

 
Els polvoritzadors hauran d'assegurar un repartiment continu i uniforme en tota l'amplària de la llosa i en els seus 
costats descoberts, i anar proveïts de dispositius que proporcionin una adequada protecció del producte 
polvoritzat contra el vent i d'un altre mecànic al tanc d'emmagatzematge del producte, que ho mantindrà en 
contínua agitació durant la seva aplicació. 
 
En zones petites, irregulars o inaccessibles a dispositius mecànics, la Direcció d’Obra podrà autoritzar la utilització 
de polvoritzadors manuals. 
 
 

550.5. Execució de les obres 

 
 

550.5.1. Estudi i obtenció de la fórmula de treball 

 
La producció del formigó no es podrà iniciar en tant que la Direcció d’Obra no hagi aprovat la corresponent 
fórmula de treball, estudiada al laboratori i verificada en la central de fabricació i en el tram de prova, la qual haurà 
d'assenyalar, com a mínim:  
 

 La identificació i proporció ponderal en sec de cada fracció de l'àrid en la pastada.  

 La granulometria dels àrids combinats pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  

 La dosificació de ciment, la d'aigua i, eventualment, la de cada additiu, referides a la pastada (en massa o 
en volum segons correspongui).  

 La resistència característica a flexotracció a set (7) i vint-i-vuit dies (28 d).  

 La consistència del formigó fresc i el contingut d'aire oclús. 
 

Serà preceptiva la realització d'assajos de resistència a flexotracció per a cada fórmula de treball, a fi de 
comprovar que els materials i mitjans disponibles en obra permeten obtenir un formigó amb les característiques 
exigides. Els assajos de resistència es duran a terme sobre provetes procedents de sis (6) pastades diferents, 
confeccionant dos (2) sèries de dos (2) provetes per pastada, segons la UNE-EN 12390-1, admetent per a això la 
utilització d'una taula vibrant. Les esmentades provetes es conservaran en les condicions previstes en 
l’esmentada norma, per assajar a flexotracció, segons la UNE-EN 12390-5, una (1) sèrie de cadascuna de les 
pastades a set dies (7 d) i l'altra a vint-i-vuit dies (28 d). 
 
La resistència de cada pastada a una certa edat es determinarà com la mitja de les provetes confeccionades amb 
formigó de l’esmentada pastada i assajades a l’esmentada edat. La resistència característica a una certa edat 
s’estimarà com el noranta-sis per cent (96%) de la mínima resistència obtinguda a l’esmentada edat, en qualsevol 
pastada.  
 
Si la resistència característica a set dies (7 d) resultés superior al vuitanta per cent (80%) de l'especificada a vint-
i-vuit dies (28 d), i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire oclús i de la consistència fora dels límits 
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als vint-i-vuit dies (28 d), s'introduiran els ajustos necessaris en la dosificació, i es repetiran els assajos 
de resistència.  
 
Si la marxa de les obres ho aconsellés, la Direcció d’Obra podrà exigir la correcció de la fórmula de treball, que es 
justificarà mitjançant els assajos oportuns. En tot cas, s'estudiarà i aprovarà una nova fórmula sempre que variï la 
procedència d'algun dels components, o si, durant la producció, se sobrepassessin les toleràncies establertes en 
aquest Article. 
 
 

550.5.2. Preparació de la superfície d’assentament 

 
Es comprovarà la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la qual vagi a estendre's el formigó. El Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, haurà d'indicar les mesures 
necessàries per obtenir l’esmentada regularitat superficial i si s’escau com esmenar les deficiències. 
 
Abans de la posada en obra del formigó, si la superfície de suport fora de formigó magre, es col·locarà una làmina 
de material plàstic com a separació entre ambdues capes. 
 
Les làmines de plàstic es col·locaran amb cavalcaments no inferiors a quinze centímetres (15 cm). El 
cavalcament tindrà en compte el pendent longitudinal i transversal, per assegurar la impermeabilitat. 
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Es prohibirà circular sobre la superfície preparada, excepte al personal i equips que siguin imprescindibles per a 
l'execució del paviment. En aquest cas, es prendran totes les precaucions que exigís la Direcció d’Obra, 
l'autorització de la qual serà preceptiva. 
 
En època seca i calorosa, i sempre que sigui previsible una pèrdua d'humitat del formigó, la Direcció d’Obra podrà 
exigir que la superfície de suport es regui lleugerament amb aigua, immediatament abans de l'estesa, de manera 
que aquesta quedi humida però no entollada, eliminant-ne les acumulacions que s’haguessin pogut formar. 
 
 

550.5.3. Fabricació del formigó 

 
 

550.5.3.1. Abassegament d'àrids 

 
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s'abassegaran i 
manegaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges d'àrids. Cada fracció serà suficientment 
homogènia i s'haurà de poder abassegar i manegar sense perill de segregació, observant les precaucions que es 
detallen a continuació. 
 
El nombre de fraccions no podrà ser inferior a tres (3). La Direcció d’Obra podrà exigir un nombre més gran de 
fraccions, si ho considerés necessari per mantenir la composició i característiques del formigó. 
 
Cada fracció de l'àrid s'abassegarà separada de les demés per evitar que es produeixin contaminacions entre 
elles. Si els abassegaments es disposen sobre el terreny natural, es drenarà la plataforma i no s'utilitzaran els 
quinze centímetres (15 cm) inferiors dels mateixos, tret que es pavimenti la zona d’abassegament. Els 
abassegaments es construiran per capes de gruix no superior a un metre i mig (1,5 m), i no per munts cònics. Les 
càrregues del material es col·locaran adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació. 
 
Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s'abassegaran per separat fins a confirmar la seva 
acceptació; aquesta mateixa mesura s'aplicarà quan s'autoritzi el canvi de procedència d'un àrid. No s'empraran 
mètodes de transport des dels abassegaments a les tremuges de la central que puguin causar segregació, 
degradació o mescla de fraccions de diferents grandàries. 
 
El volum mínim d'abassegaments abans d'iniciar la producció de la mescla no haurà de ser inferior al cinquanta 
per cent (50%) en carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2. 
 
 

550.5.3.2. Subministrament i abassegament de ciment 

 
El ciment es subministrarà i abassegarà d'acord amb l'Article 202 d'aquest Plec. La massa mínima de ciment 
abassegat en tot moment no haurà de ser inferior a la necessària per a la fabricació del formigó durant una 
jornada i mitja (1,5) a rendiment normal. La Direcció d’Obra podrà autoritzar la reducció d'aquest límit a una (1) 
jornada, si la distància entre la central de formigonat i la fàbrica de ciment fos inferior a cent quilòmetres (100 km). 

 

 

550.5.3.3. Abassegament d'additius 

 

Els additius es protegiran convenientment de la intempèrie i de tota contaminació; els sacs de productes en pols 
s'emmagatzemaran en lloc ventilat i defensat, tant de la intempèrie com de la humitat del sòl i de les parets. Els 
additius subministrats en forma líquida, i els pulverulents diluïts en aigua, s'emmagatzemaran en dipòsits estancs i 
protegits de les glaçades, equipats d'elements agitadors per mantenir els sòlids en suspensió. 
 
 

550.5.3.4. Pastat del formigó 

 

La càrrega de cadascuna de les tremuges d'àrids es realitzarà de manera que el contingut estigui sempre 
comprès entre el cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense sobreeixir. En les 
operacions de càrrega es prendran les precaucions necessàries per evitar segregacions o contaminacions. 
L'alimentació de l'àrid fi, encara que aquesta fora d'un (1) únic tipus i granulometria, s'efectuarà dividint la càrrega 
entre dos (2) tremuges.  
 
El pastat es realitzarà mitjançant dispositius capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació de tots els 
components. La quantitat d'aigua afegida a la mescla serà la necessària per aconseguir la relació aigua/ciment 
fixada per la fórmula de treball; per a això, es tindrà en compte l'aigua aportada per la humitat dels àrids, 
especialment de l'àrid fi.  
 
Els additius en forma líquida o en pasta s'afegiran a l'aigua de pastat, mentre que els additius en pols s'hauran 
d'introduir en el mesclador juntament amb el ciment o els àrids.  
 
A la descàrrega del mesclador tot l'àrid haurà d'estar uniformement distribuït en el formigó fresc, i totes les seves 
partícules total i homogèniament cobertes de pasta de ciment. Els temps de mescla i pastat necessaris per 
aconseguir una mescla homogènia i uniforme, sense segregació, així com la temperatura màxima del formigó en 
sortir del mesclador seran fixats durant la realització del tram de prova especificat en l'apartat 550.6. Si s'utilitzés 
glaç per refredar el formigó, la descàrrega no començarà fins que s'hagués fos en la seva totalitat, i es tindrà en 
compte per a la relació aigua/ciment (a/c).  
 
Abans de tornar a carregar el mesclador, es buidarà totalment el seu contingut. Si hagués estat aturat més de 
trenta minuts (30 min), es netejarà perfectament abans de tornar a abocar materials en ell. De la mateixa manera 
es procedirà, abans de començar la fabricació de formigó amb un nou tipus de ciment. La Direcció d’Obra podrà 
autoritzar la utilització de formigó preparat i el seu transport en camions–formigonera  exclusivament per a vorals i 
superfícies de pavimentació molt reduïdes. 
 
 

550.5.4. Transport del formigó 

 
El transport del formigó fresc des de la central de fabricació fins a la seva posada en obra es realitzarà tan 
ràpidament com sigui possible. No es mesclaran masses fresques fabricades amb diferents tipus de ciment. El 
formigó transportat en vehicle obert es protegirà amb cobertors contra la pluja o la dessecació.  
 
La màxima caiguda lliure vertical del formigó fresc en qualsevol punt del seu recorregut no excedirà d'un metre i 
mig (1,5 m) i, si la descàrrega es fes al sòl, es procurarà que es realitzi el més a prop possible de la seva ubicació 
definitiva, reduint al mínim posteriors manipulacions. 
 
 

550.5.5. Elements de guia i condicionament dels camins de trànsit per a pavimentadores 

d'encofrats lliscants 

 
La distància entre piquets que sostinguin el cable de guiat de les pavimentadores d'encofrats lliscants no podrà 
ser superior a deu metres (10 m); l’esmentada distància es reduirà a cinc metres (5 m) en corbes de radi inferior a 
cinc-cents metres (500 m) i en acords verticals de paràmetre inferior a dos mil metres (2.000 m). Es tesarà el 
cable de manera que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a un mil·límetre (1 mm).  
 
On es formigoni una franja al costat d'una altra existent, es podrà utilitzar aquesta com guia de les màquines. En 
aquest cas, haurà d'haver aconseguit una edat mínima de tres dies (3 d) i es protegirà la superfície de l'acció de 
les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o altres materials adequats, a una distància 
convenient de la vora. Si s'observen danys estructurals o superficials en els camins de trànsit, es suspendrà el 
formigonat, reprenent-lo quan aquell hagués adquirit la resistència necessària, o adoptant precaucions suficients 
perquè no es tornin a produir danys.  
 
Els camins de trànsit de les erugues estaran suficientment compactats per permetre el seu pas sense 
deformacions, i es mantindran nets. No hauran de presentar irregularitats superiors a quinze mil·límetres (15 mm). 
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550.5.6. Col·locació dels elements de les juntes 

 
Els elements de les juntes s'atindran als Plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Els passadors es col·locaran paral·lels entre si i a l'eix de la calçada. La màxima desviació, tant en planta com en 
alçat, de la posició de l'eix d'un passador respecte a la teòrica serà de vint mil·límetres (20 mm). La màxima 
desviació angular respecte a la direcció teòrica de l'eix de cada passador, mesurada per la posició dels seus 
extrems, serà de deu mil·límetres (10 mm) si s'insereixen per vibració, o de cinc mil·límetres (5 mm), mesurats 
abans de l'abocament del formigó, si es col·loquen prèviament al mateix. 
 
Si els passadors no s'insereixen per vibració en el formigó fresc, es disposaran sobre un bressol de varetes 
metàl·liques, suficientment sòlides i amb unions soldades, que es fixarà fermament a la superfície de suport. La 
rigidesa del bressol en la seva posició definitiva serà tal, que en aplicar a un extrem de qualsevol passador una 
força de cent vint newtons (120 N) en direcció horitzontal o vertical, el desplaçament de l'extrem del passador no 
serà superior a un cinc per mil (0,5%) de la seva longitud. 
 
Les barres d'unió hauran de quedar col·locades en el terç (1/3) central del gruix de la llosa. 
 
 

550.5.7. Posada en obra del formigó 

 
La posada en obra del formigó es realitzarà amb pavimentadores d'encofrats lliscants. La descàrrega i l'estesa 
prèvia del formigó en tota l'amplària de pavimentació es realitzaran de manera suficientment uniforme per no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora; aquesta precaució s'haurà d'extremar en formigonar en rampa. 
 
Es cuidarà que davant la mestra enrasadora es mantingui en tot moment, i en tota l'amplària de pavimentació, un 
volum suficient de formigó fresc en forma de cordó d'uns deu centímetres (10 cm) com a màxim d'altura; davant 
els remolinadors d'acabat es mantindrà un cordó continu de morter fresc, de la menor altura possible. 
 
On la calçada tingués dos (2) o més carrils en el mateix sentit de circulació, es formigonaran almenys dos (2) 
carrils al mateix temps, excepte indicació expressa en contra, de la Direcció d’Obra. 
 
Es disposaran passarel·les mòbils a fi de facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc, i els talls 
de formigonat hauran de tenir tots els seus accessos ben senyalitzats i preparats per protegir el paviment acabat 
de construir. 
 
On la Direcció d’Obra autoritzés l'estesa i compactació del formigó per mitjans manuals, es mantindrà sempre un 
volum suficient de formigó davant la regla vibrant, i es continuarà compactant fins que s'hagi aconseguit la forma 
prevista i el morter reflueixi lleugerament a la superfície. 
 
 

550.5.8. Col·locació d'armadures en paviment continu de formigó armat 

 
Les armadures es disposaran a les zones i en la forma que s'indiquin en els Plànols, paral·leles a la superfície del 
paviment, netes d'òxid no adherent, olis, greixos i altres matèries que puguin afectar l'adherència de l'acer amb el 
formigó. Si fos necessari, es subjectaran per impedir tot moviment durant el formigonat. Quan es disposin sobre 
bressols o suports, aquests hauran de suportar una força puntual de dos i mig kilonewtons (2,5 kN) sense 
deformació visible.  
 
La tolerància màxima en l'espaiament entre armadures longitudinals serà de dos centímetres (2 cm). 
 
Si es disposen armadures transversals, aquestes es col·locaran per sota de les longitudinals. El recobriment de 
les armadures longitudinals no serà inferior a cinc centímetres (5 cm), ni superior a set centímetres (7 cm). 
 

Si no s'unissin mitjançant soldadura a topar, les armadures longitudinals cavalcaran en una longitud mínima de 
trenta (30) diàmetres. El nombre de cavalcaments en qualsevol secció transversal no excedirà del vint per cent 
(20%) del total d'armadures longitudinals contingudes en l’esmentada secció.  
 
Les armadures s'interrompran deu centímetres (10 cm) a cada costat de les juntes de dilatació. 
 
 

550.5.9. Execució de juntes en fresc 

 
En la junta longitudinal de formigonat entre una franja i una altra ja construïda, abans de formigonar aquella 
s'aplicarà al cantell d'aquesta un producte que eviti l'adherència del formigó nou a l'antic. Es prestarà la major 
atenció i cura en què el formigó que es col·loqui al llarg d'aquesta junta sigui homogeni i quedi perfectament 
compactat. Si s'observen desperfectes en la vora construïda, es corregiran abans d'aplicar el producte 
antiadherent.  
 
Les juntes transversals de formigonat en paviments de formigó en massa, aniran sempre proveïdes de passadors, 
i es disposaran al final de la jornada, o allà on s'hagués produït per qualsevol causa una interrupció  de 
formigonat que fes témer un començament d’adormiment, segons l'apartat 550.8.1. Sempre que sigui possible es 
faran coincidir aquestes juntes amb una de contracció o de dilatació, modificant si fos necessari la situació 
d'aquelles; si no és així, es disposaran a més d'un metre i mig (1,5 m) de distància de la junta més pròxima.  
 
En paviments de formigó armat continu s'evitarà la formació de juntes transversals de formigonat, emprant un 
retardador d’adormiment. En cas contrari es duplicarà l'armadura longitudinal fins una distància d'un metre (1 m) a 
cada costat de la junta.  
 
Les juntes longitudinals es podran realitzar mitjançant la inserció en el formigó fresc d'una tira contínua de 
material plàstic o d'un altre tipus aprovat per la Direcció d’Obra. Es permetran empalmaments en l’esmentada tira 
sempre que es mantingui la continuïtat del material de la junta. Després de la seva col·locació, l'eix vertical de la 
tira formarà un angle mínim de vuitanta graus sexagesimals (80°) amb la superfície del paviment. La part superior 
de la tira no podrà quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de cinc mil·límetres (5 mm) per sota  
d’ella. 
 
 

550.5.10. Terminació 

 
 

550.5.10.1. Generalitats 

 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'estesa de morter sobre la superfície del formigó fresc per facilitar el seu acabat. 
On fos necessari aportar material per corregir una zona baixa, s'emprarà formigó encara no estès. En tot cas, 
s'eliminarà la beurada de la superfície del formigó fresc. 
 

 

550.5.10.2. Terminació amb pavimentadores d'encofrats lliscants 

 

La superfície del paviment no haurà de ser retocada, excepte en zones aïllades, comprovades amb regles de 
longitud no inferior a quatre metres (4 m). En aquest cas la Direcció d’Obra podrà autoritzar un remolinat manual, 
en la forma indicada en l'apartat 550.4.3.2. 
 
 

550.5.10.3. Terminació de les vores 

 

Acabades les operacions de remolinat descrites a l'apartat anterior, i mentre el formigó estigui encara fresc, 
s'arrodoniran atentament les vores de les lloses amb una pala plana corba de dotze mil·límetres (12 mm) de radi. 
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550.5.10.4. Textura superficial. 

 

A més d'allò que s'ha especificat en l'apartat 550.4.3.1 referent al remolinador i l’arpillera, un vegada acabat el 
paviment i abans que comenci l’adormiment del formigó, es donarà a la seva superfície una textura homogènia, 
segons determini el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra. 
L’esmentada textura podrà consistir en un estriat o ranurat, longitudinal a la calçada i longitudinal o transversal als 
vorals.  
 
La textura superficial per estriat s'obtindrà per l'aplicació manual o mecànica d'un raspall amb pues de plàstic, 
filferro, o un altre material aprovat per la Direcció d’Obra, que produeixi estries sensiblement paral·leles o 
perpendiculars a l'eix de la calçada, segons es tracti d'una textura longitudinal o transversal.  
 
La textura superficial per ranurat s'obtindrà mitjançant un pinta amb varetes de plàstic, acer, o un altre material o 
dispositiu aprovat per la Direcció d’Obra, que produeixi ranures relativament paral·leles entre si.  
 
Per a les carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T1, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
podrà preveure, o la Direcció d’Obra autoritzar, la substitució de les textures per estriat o ranurat per una 
denudació química de la superfície del formigó fresc, obtinguda mitjançant l'aplicació d'un retardador 
d’adormiment i la posterior eliminació per escombrat amb aigua del morter no endurit. També podrà preveure la 
incrustació de graveta a la superfície del formigó fresc combinada amb la denudació. En aquest cas la graveta 
haurà de complir allò que s'ha especificat en l'apartat 550.2.3.1.3 i, excepte justificació en contra, la dotació serà 
de cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m²).  
 
L'aplicació del retardador d’adormiment tindrà lloc abans de transcorreguts quinze minuts (15 min) de la posada 
en obra, estenent a continuació una membrana impermeable, que es mantindrà fins a l'eliminació del morter. 
Aquesta operació es realitzarà abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h), tret que l’adormiment 
insuficient del formigó requereixi allargar aquest període. 
 
 

550.5.11. Numeració i marcat de les lloses 

 
Un vegada donada la textura al paviment, les lloses exteriors de la calçada es numeraran amb tres (3) dígits, 
aplicant una plantilla al formigó fresc. El marcat tindrà una profunditat mínima de cinc mil·límetres (5 mm), amb 
xifres de deu centímetres (10 cm) d'alçada i a una distància de trenta centímetres (30 cm) del cantó o junta 
longitudinal i de la junta transversal. Quan s’utilitzi el denudat, es prendran mesures per evitar aquest a les zones 
de marcat.  
 
Es numerarà almenys una (1) llosa de cada dues (2), en sentit d'avanç de la pavimentadora, tornant a començar-
ne la numeració en cada fita quilomètrica.  
 
Es marcarà el dia de formigonat en la primera llosa executada aquest dia. Als paviments continus de formigó 
armat, es marcarà el dia en els dos extrems de la llosa. 
 
 

550.5.12. Protecció i curat del formigó fresc 

 
 

550.5.12.1. Generalitats 

 

Durant el primer període d'enduriment, es protegirà el formigó fresc contra el rentat per pluja, contra la dessecació 
ràpida, especialment en condicions de baixa humitat relativa de l'aire, forta insolació o vent i contra refredaments 
bruscos o congelació.  
 
Si el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, ho exigeix, es col·locarà 
una tenda sobre les màquines de posada en obra o un tren de teuladells baixos de color clar, tancats i mòbils, 

que cobreixin una longitud de paviment igual, almenys, a cinquanta metres (50 m). Alternativament, la Direcció 
d’Obra podrà autoritzar la utilització d'una làmina de plàstic o un producte de curat resistent a la pluja.  
 
El formigó es curarà amb un producte filmogen durant el termini que fixi la Direcció d’Obra, tret que aquesta 
autoritzi la utilització d'un altre sistema. Hauran de sotmetre's a curat totes les superfícies exposades de la llosa, 
incloses les seves vores, tant bon punt quedin lliures.  
 
Durant un període que, excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no serà inferior a tres dies (3 d) a 
partir de la posada en obra del formigó, estarà prohibit tot tipus de circulació sobre el paviment acabat d'executar, 
a excepció de la imprescindible per serrar juntes i comprovar la regularitat superficial. 
 
 

550.5.12.2. Curat amb productes filmògens 

 

Si per al curat s'utilitzessin productes filmògens, s'aplicaran tant bon punt haguessin conclòs les operacions 
d'acabat i no quedés aigua lliure a la superfície del paviment.  
 
El producte de curat serà aplicat, en tota la superfície del paviment, per mitjans mecànics que assegurin una 
polvorització del producte en una rosada fina, de forma contínua i uniforme, amb la dotació aprovada per la 
Direcció d’Obra, que no podrà ser inferior a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m²). 
 
Es tornarà a aplicar producte de curat sobre els llavis de les juntes acabades de serrar i sobre les zones mal 
cobertes o allà on, per qualsevol circumstància, la pel·lícula formada s'hagi espatllat durant el període de curat.  
 
En condicions ambientals adverses de baixa humitat relativa, altes temperatures, forts vents o pluja, la Direcció 
d’Obra podrà exigir que el producte de curat s'apliqui abans i amb major dotació. 
 
 

550.5.12.3. Curat per humitat 

 
En les categories de trànsit pesat T3 i T4 el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra 
podrà autoritzar el curat de la superfície per humitat. En aquest cas, es cobrirà amb arpilleres, estoretes o altres 
materials anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, que es mantindran saturats durant el període de curat, tant 
bon punt el formigó hagi aconseguit una resistència suficient per no perjudicar la textura superficial. Els esmentats 
materials no hauran d'estar impregnats ni contaminats per substàncies perjudicials per al formigó, o que 
poguessin tenyir o embrutar la seva superfície.  
 
Mentre que la superfície del formigó no es cobreixi amb els materials previstos, es mantindrà humida adoptant les 
precaucions necessàries perquè en cap circumstància es deteriori l'acabat superficial del formigó. 
 
 

550.5.12.4. Protecció tèrmica 

 
Durant el període de curat, el formigó s’haurà de protegir contra l'acció de la glaçada o d'un refredament ràpid. En 
el cas que es prevegi una possible glaçada, es protegirà amb una membrana de plàstic llastada contra el vent i 
aprovada per la Direcció d’Obra, fins a l'endemà a la seva posada en obra.  
 
Si fos probable el refredament brusc d'un formigó sotmès a elevades temperatures diürnes, com en cas de pluja 
després d'un assolellada intensa o d'un descens de la temperatura ambient en més de quinze graus Celsius 
(15°C) entre el dia i la nit, s'haurà de protegir el paviment en la forma indicada en el paràgraf anterior, o 
s'anticiparà el serrat de les juntes, tant transversals com longitudinals, per evitar la fissuració del paviment. 
 
 

550.5.13. Execució de juntes serrades 
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En juntes transversals, el formigó endurit es serrarà en el moment i de manera que el cantó de la ranura sigui net i 
no s'hagin produït anteriorment esquerdes de retracció a la seva superfície. En tot cas el serrat tindrà lloc abans 
de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des de la posada en obra.  
 
Les juntes longitudinals es podran serrar en qualsevol moment després de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 
h), i abans de les setanta-dues hores (72 h) des de la terminació del paviment, sempre que s'asseguri que no hi 
haurà cap circulació, ni tan sols la d'obra, fins que s'hagi fet aquesta operació. No obstant això, quan s'esperi un 
descens de la temperatura ambient de més de quinze graus Celsius (15°C) entre el dia i la nit, les juntes 
longitudinals se serraran a l’hora que les transversals.  
 
Si el segellat de les juntes ho requereix, i amb l'aprovació de la Direcció d’Obra, el serrat es podrà realitzar en dos 
(2) fases: la primera fins a la profunditat definida en els Plànols, i practicant, en la segona, un eixamplament a la 
part superior de la ranura per poder introduir el producte de segellat.  
 
Si a causa d'un serrat prematur s'estellessin els llavis de les juntes, es repararan amb un morter de resina 
epoxídica aprovat per la Direcció d’Obra.  
 
Fins al segellat de les juntes, o fins a l'obertura del paviment a la circulació si no es segellen, aquelles s'obturaran 
provisionalment amb cordills o altres elements similars, de manera que s'eviti la introducció de cossos estranys en 
elles. 
 
 

550.5.14. Segellat de les juntes 

 
Acabat el període de curat del formigó i si està previst el segellat de les juntes, es netejaran enèrgicament i 
atentament el fons i els llavis de la ranura, utilitzant per a això un raspall giratori de pues metàl·liques, discos de 
diamant o un altre procediment que no produeixi danys en la junta, i donant una passada final amb aire comprimit. 
Finalitzada aquesta operació, s'emprimaran els llavis amb un producte adequat, si el tipus de material de segellat 
ho requereix.  
 
Posteriorment es col·locarà el material de segellat previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  
 
Es cuidarà especialment la neteja de l'operació, i es recollirà qualsevol sobrant de material. El material de segellat 
haurà de quedar conforme als Plànols 
 
 
550.6. Tram de prova 

 
Adoptada una fórmula de treball, segons l'apartat 550.5.1, es procedirà a la realització d'un tram de prova amb el 
mateix equip, velocitat de formigonat i gruix que es vagin a utilitzar a l'obra.  
 
La longitud del tram de prova definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de ser, com a 
mínim, de dos-cents metres (200 m). La Direcció d’Obra determinarà si fos acceptable la seva realització com a 
part integrant de l'obra de construcció.  
 
En el tram de prova es comprovarà que:  
 

 Els mitjans de vibració seran capaços de compactar adequadament el formigó en tot el gruix del 
paviment.  

 Es podran complir les prescripcions de textura i regularitat superficial.  

 El procés de protecció i curat del formigó fresc serà adequat.  

 Les juntes es realitzaran correctament.  
 

Si l'execució no fos satisfactòria, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint les 
oportunes variacions en els equips o mètodes de posada en obra. No es podrà procedir a la construcció del 
paviment en tant que un tram de prova no hagi estat aprovat per la Direcció d’Obra.  
 

El curat del tram de prova es prolongarà durant el període prescrit en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, i als cinquanta-quatre dies (54 d) de la seva posada en obra, s'extrauran d'ell sis (6) testimonis 
cilíndrics, segons la UNE-EN 12504-1, situats en emplaçaments aleatoris que distin entre si un mínim de set 
metres (7 m) en sentit longitudinal, i separats més de cinquanta centímetres (50 cm) de qualsevol junta o cantó. 
Aquests testimonis s'assajaran a tracció indirecta, segons la UNE-EN 12390-6, a cinquanta-sis dies (56 d), 
després d’haver estat conservats durant les quaranta-vuit hores (48 h) anteriors a l'assaig en les condicions 
previstes en la UNE-EN 12504-1. El valor mitjà dels resultats d'aquests assajos servirà de base per a la seva 
comparació amb els resultats dels assajos d'informació, als que es refereix l'apartat 550.10.1.2. 
 
 
550.7. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

550.7.1. Resistència 

 
La resistència característica a flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d) complirà allò que s'ha indicat a l'apartat 550.3. 
 
 

550.7.2. Alineació, rasant, gruix i amplària 

 
Les desviacions en planta respecte a l'alineació teòrica, no hauran de ser superiors a tres centímetres (3 cm), i la 
superfície de la capa haurà de tenir els pendents indicats en els Plànols.  
 
La rasant de la superfície acabada no haurà de quedar per sota de la teòrica, en més de deu mil·límetres (10 
mm), ni sobrepassar a aquesta en cap punt. El gruix del paviment no podrà ser inferior, en cap punt, al previst en 
els Plànols de seccions tipus. En tots els perfils es comprovarà l'amplària del paviment, que en cap cas podrà ser 
inferior a la teòrica deduïda de la secció tipus dels Plànols. 
 
 

550.7.3. Regularitat superficial 

 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, no superarà els valors indicats a la Taula 550.3.  
 
 

Taula 550.3  
 Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm) 

 

Percentatge 
d’hectòmetres 

Tipus de via 

 
Calçades d’autopistes i 

autovies 
 

Resta de vies 

50 <1,5 <1,5 

80 <1,8 <2,0 

100 <2,0 <2,5 

 
 

550.7.4. Textura superficial 

 
La superfície de la capa haurà de presentar una textura uniforme i exempta de segregacions.  
 
La profunditat de la textura superficial, determinada pel mètode del cercle de sorra, segons la NLT-335, haurà 
d'estar compresa entre seixanta centèsimes de mil·límetre (0,60 mm) i noranta centèsimes de mil·límetre (0,90 
mm). 
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550.7.5. Integritat 

 
Les lloses no hauran de presentar esquerdes, tret de les excepcions considerades en l'apartat 550.10.2. 
 
 
550.8. Limitacions de l'execució 

 
 

550.8.1. Generalitats 

 
S'interromprà el formigonat quan plogui amb una intensitat que pogués, a judici de la Direcció d’Obra, provocar la 
deformació de la vora de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
 
La descàrrega del formigó transportat haurà de realitzar-se abans que hagi transcorregut un període màxim de 
quaranta-cinc minuts (45 min), a partir de la introducció del ciment i dels àrids en el mesclador. La Direcció d’Obra 
podrà augmentar aquest termini si s'utilitzen retardadors de l’adormiment, o disminuir-lo si les condicions 
atmosfèriques originen un ràpid enduriment del formigó.  
 
No haurà de transcórrer més d'una hora (1 h) entre la fabricació del formigó i el seu acabat. La Direcció d’Obra 
podrà augmentar aquest termini fins a un màxim de dues hores (2 h), si s'empren ciments on el principi 
d’adormiment no té lloc abans de dues hores i mitja (2 h 30 min), si s'adopten precaucions per retardar 
l’adormiment del formigó o si les condicions d'humitat i temperatura són favorables. En cap cas es col·locaran en 
obra pastades que manifestin un principi d’adormiment, o que presentin segregació o dessecació.  
 
Tret que s'instal·li una il·luminació suficient, a judici de la Direcció d’Obra, el formigonat del paviment es detindrà 
amb l'antelació suficient perquè l'acabat es pugui concloure amb llum natural.  
 
Si es formigona en dues (2) capes, s'estendrà la segona el més ràpidament possible, abans que comenci 
l’adormiment del formigó de la primera. En tot cas, entre la posada en obra d'ambdues capes no haurà de 
transcórrer més d'una hora (1 h).  
 
Si s'atura la posada en obra durant més de mitja hora (1/2 h) es cobrirà el front de formigonat de manera que 
s'impedeixi l'evaporació de l'aigua. Si el termini d'interrupció fora superior al màxim admès entre la fabricació i 
posada en obra del formigó, es disposarà una junta de formigonat transversal, segons allò que s'ha indicat a 
l'apartat 550.5.9. 
 
 

550.8.2. Limitacions en temps calorós 

 
En temps calorós s'extremaran les precaucions, d'acord amb les indicacions de la Direcció d’Obra, a fi d'evitar 
dessecacions superficials i fissuracions.  
 
Tant bon punt la temperatura ambient sobrepassi els vint-i-cinc graus Celsius (25°C), es controlarà constantment 
la temperatura del formigó, la qual no haurà de sobrepassar en cap moment els trenta graus Celsius (30°C). La 
Direcció d’Obra podrà ordenar l'adopció de precaucions suplementàries a fi que el material que es fabriqui no 
superi l’esmentat límit. 
 
 

550.8.3. Limitacions en temps fred 

 
La temperatura de la massa de formigó, durant la seva posada en obra, no serà inferior a cinc graus Celsius (5°C) 
i es prohibirà la posada en obra del formigó sobre una superfície que estigui a temperatura inferior a zero graus 
Celsius (0°C).  
 
En general, es suspendrà la posada en obra sempre que es prevegi que, dins les quaranta-vuit hores (48 h) 
següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels zero graus Celsius (0° C). En els casos que, per 

absoluta necessitat, es realitzi la posada en obra en temps amb previsió de glaçades, s'adoptaran les mesures 
necessàries per garantir que, durant l’adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran deterioraments 
locals en els elements corresponents, ni minves permanents apreciables de les característiques resistents del 
material. 
 
Si, a judici de la Direcció d’Obra, hi hagués risc que la temperatura ambient arribés a baixar de zero graus Celsius 
(0° C) durant les primeres vint-i-quatre hores (24 h) d'enduriment del formigó, el Contractista haurà de proposar 
precaucions complementàries, les quals hauran de ser aprovades per la Direcció d’Obra. Si s'estengués una 
làmina de plàstic de protecció sobre el paviment, es mantindrà fins al serrat de les juntes. 
 
El segellat de juntes en calent se suspendrà, excepte indicació expressa de la Direcció d’Obra, quan la 
temperatura ambient baixi de cinc graus Celsius (5 °C), o en cas de pluja o vent fort. 

 
 

550.8.4. Obertura a la circulació 

 
El pas de persones i d'equips, per al serrat i la comprovació de la regularitat superficial, es podrà autoritzar quan 
hagi transcorregut el termini necessari perquè no es produeixin desperfectes superficials, i s'hagi assecat el 
producte filmogen de curat, si s'empra aquest mètode.  
 
El trànsit d'obra no podrà circular sobre el paviment fins que aquest no hagi aconseguit una resistència a 
flexotracció del vuitanta per cent (80%) de la exigida a vint-i-vuit dies (28 d). Totes les juntes que no hagin estat 
obturades provisionalment amb un cordó s’hauran de segellar el més ràpidament possible.  
 
L'obertura a la circulació no podrà realitzar-se abans de set dies (7 d) de la terminació del paviment. 
 
 
550.9. Control de qualitat 

 
 

550.9.1. Control de procedència dels materials 

 
 

550.9.1.1. Control de procedència del ciment 

 

Es seguiran les prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec. 
 

 

550.9.1.2. Control de procedència dels àrids 

 

Si amb els àrids s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries d'aquest Article o 
document acreditatiu de l'homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat de l'àrid, segons allò que s’indica 
a l'apartat 550.12, els criteris descrits a continuació per realitzar el control de procedència dels àrids no seran 
d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponguin a la Direcció d’Obra.  
 
En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en l'apartat anterior, de cada procedència de l'àrid, i per a 
qualsevol volum de producció previst, es prendran quatre (4) mostres, segons la UNE-EN 932-1, i de cada fracció 
d'elles es determinarà:  
 

 El coeficient de Los Àngeles de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2.  

 La proporció de partícules silícies de l'àrid fi, segons la NLT-371.  

 La granulometria de cada fracció, especialment de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-1.  

 L'equivalent de sorra de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-8.  
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La Direcció d’Obra podrà ordenar la repetició d'aquests assajos sobre noves mostres, i la realització del següent 
assaig addicional:  
 

 Contingut de partícules argiloses de l'àrid fi, segons la UNE 7133.  
 
 

550.9.2. Control de qualitat dels materials 

 
 

550.9.2.1. Control de qualitat del ciment 

 

De cada partida de ciment que arribi a la central de fabricació es durà a terme la seva recepció, segons els criteris 
continguts en l'Article 202 d'aquest Plec. 
 
 

550.9.2.2. Control de qualitat dels àrids 

 

S'examinarà la descàrrega a l’abassegament o alimentació de la central de fabricació, rebutjant els àrids que, a 
simple vista, presentessin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim. 
S'abassegaran a banda aquells que presentessin alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, 
segregació, llastres, plasticitat, etc. i es vigilarà l'alçada dels abassegaments i l'estat dels seus separadors i 
accessos.  
 
Sobre cada fracció d'àrid que es produeixi o rebi, es realitzaran els assajos següents:  

 
Almenys dos (2) cops al dia, un al matí i un altre a la tarda:  
 

 Granulometria, segons la UNE-EN 933-1.  

 Equivalent de sorra de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-8.  

 Si escau, el contingut de partícules argiloses de l'àrid fi, segons la UNE 7133.  

 Índex de llastres de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3.  

 Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  
 

Almenys un (1) cop al mes, i sempre que canviï el subministrament d'una procedència aprovada:  
 

 Coeficient de Los Àngeles de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2.  

 Substàncies perjudicials, segons la «Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)» o normativa vigent que 
la substitueixi.  

 
 

550.9.3. Control d'execució 

 
 

550.9.3.1. Fabricació 

 

Es prendrà diàriament al menys una (1) mostra de la mescla d'àrids, i es determinarà la seva granulometria, 
segons la UNE-EN 933-1. Al menys una (1) vegada cada quinze dies (15 d) es verificarà la precisió de les 
bàscules de dosificació, mitjançant un conjunt adequat de pesos patró.  
 
Es prendran mostres a la descàrrega del mesclador, i amb elles s'efectuaran els assajos següents:  
 

 En cada element de transport:  
 

o Control de l'aspecte del formigó i, si s’escau, mesura de la seva temperatura. Es rebutjaran tots 
els formigons segregats o aquells que no tinguin una embolicada homogènia.  

 

 Almenys dos (2) cops al dia (matí i tarda): 
 

o Contingut d'aire oclús en el formigó, segons la UNE-EN 12350-7.  
o Consistència, segons la UNE-EN 12350-2. 
o Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció, segons la UNE-EN 12390-1 admetent-ne 

també la utilització de taula vibrant. Les esmentades provetes es conservaran en les condicions 
previstes en l’esmentada Norma.  

 
El nombre de pastades diferents per al control de la resistència de cadascuna d'elles en un mateix lot formigonat, 
no haurà de ser inferior a tres (3) en carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, ni inferior a dos (2) a la  
resta. Per cada pastada controlada es fabricaran, almenys, dues (2) provetes. 
 
 

550.9.3.2. Posada en obra 

 

Es mesuraran la temperatura i humitat relativa de l'ambient mitjançant un termohigrògraf registrador, per tenir en 
compte les limitacions de l'apartat 550.8.  
 
Al menys dos (2) cops al dia, un al matí i un altre a la tarda, així com sempre que variï l'aspecte del formigó, es 
mesurarà la seva consistència. Si el resultat obtingut sobrepassa els límits establerts respecte de la fórmula de 
treball, es rebutjarà la pastada.  
 
Es comprovarà sovint el gruix estès, mitjançant un punxó graduat o un altre procediment aprovat per la Direcció 
d’Obra, així com la composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra, verificant la freqüència i amplitud 
dels vibradors. 
 
 

550.9.3.3. Control de recepció de la unitat acabada 

 

Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els tres (3) criteris 
següents al paviment de formigó:  
 

 Cinc-cents metres (500 m) de calçada.  

 Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m²) de calçada.  

 La fracció construïda diàriament.  
 

No obstant això, quant a integritat del paviment, la unitat d'acceptació o rebuig serà la llosa individual emmarcada 
entre juntes. 
 
L'endemà del dia en què s'hagi formigonat, es determinarà, en emplaçaments aleatoris, la profunditat de la textura 
superficial pel mètode del cercle de sorra, segons la NLT-335, amb la freqüència fixada en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o la que, en el seu defecte, assenyali la Direcció d’Obra. El nombre mínim de 
punts a controlar per cada lot serà de dos (2), que s'ampliaran a cinc (5) si la textura d'algun dels dos primers és 
inferior a la prescrita. Després de deu (10) lots acceptats, la Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència d'assaig.  
 
El gruix de les lloses i l'homogeneïtat del formigó es comprovaran mitjançant extracció de testimonis cilíndrics en 
emplaçaments aleatoris, amb la freqüència fixada en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o que, en el 
seu defecte, assenyali la Direcció d’Obra. El nombre mínim de punts a controlar per cada lot serà de dos (2), que 
s'ampliaran a cinc (5) si el gruix d'algun dels dos primers resultés ser inferior al prescrit o el seu aspecte indiqués 
una compactació inadequada. Els forats produïts es reompliran amb formigó de la mateixa qualitat que l'utilitzat 
en la resta del paviment, el qual serà correctament enrasat i compactat. La Direcció d’Obra determinarà si els 
testimonis han de trencar-se a tracció indirecta en la forma indicada en l'apartat 550.6, podent servir com a 
assajos d'informació, segons l'apartat 550.10.1.2.  
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Les provetes de formigó, conservades en les condicions previstes en la UNE-EN 12390-1, s'assajaran a 
flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d), segons la UNE-EN 12390-5. La Direcció d’Obra podrà ordenar la realització 
d'assajos complementaris a set dies (7 d).  
 
En tots els semiperfils es comprovarà que la superfície estesa presenta un aspecte uniforme, així com l'absència 
de defectes superficials importants tals com segregacions, falta de textura superficial, etc.  
 
Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24 h) de la seva execució 
mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, que haurà de complir 
allò que s'ha especificat en l'apartat 550.7.3. La comprovació de la regularitat superficial de tota la longitud de 
l'obra tindrà lloc a més a més abans de la recepció definitiva de les obres. 
 
 
550.10. Criteris d'acceptació o rebuig 

 
 

550.10.1. Resistència mecànica 

 

550.10.1.1. Assajos de control 

 

A partir de la resistència característica estimada a flexotracció per a cada lot pel procediment fixat en aquest 
Article, s'aplicaran els criteris següents:  
 

 Si la resistència característica estimada no fos inferior a l' exigida, s'acceptarà el lot.  

 Si fos inferior a ella, però no al seu noranta per cent (90%), el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assajos d'informació. Les esmentades sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al 
preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la minva de resistència, expressades 
ambdues en proporció.  

 Si la resistència característica estimada fos inferior al noranta per cent (90%) de la exigida, es realitzaran 
assajos d'informació.  

 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com mitja a de les resistències de les 
provetes fabricades amb el formigó de l’esmentada pastada i assajades a l’esmentada edat. A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 
coeficient donat per la Taula 550.4.  
 
 

Taula 550.4  
Coeficient multiplicador en funció del nombre de pastades 

 
Nombre de pastades 
controlades en el lot 

Coeficient multiplicador 

2 0,88 

3 0,91 

4 0,93 

5 0,95 

6 0,96 

 
 

550.10.1.2. Assajos d'informació 

 

Abans de transcorreguts cinquanta-quatre dies (54 d) de la seva posada en obra, s'extrauran del lot sis (6) 
testimonis cilíndrics, segons la UNE-EN 12504-1 situats en emplaçaments aleatoris que distin entre si un mínim 
de set metres (7 m) en sentit longitudinal, i separats més de cinquanta centímetres (50 cm) de qualsevol junta o 
vora. Aquests testimonis s'assajaran a tracció indirecta, segons la UNE-EN 12390-6  a l'edat de cinquanta-sis dies 
(56 d), després d’haver estat conservats durant les quaranta-vuit hores (48 h) anteriors a l'assaig en les 
condicions previstes en la UNE-EN 12504-1. 
 
El valor mitjà dels resultats d'aquests assajos es compararà amb el valor mitjà dels resultats del tram de prova o, 
si ho autoritzés la Direcció d’Obra, amb els obtinguts en un lot acceptat amb una situació i historial comparables 
amb el lot sotmès a assajos d'informació:  
 

 Si no fos inferior, el lot es considerarà acceptat.  

 Si fos inferior a ell, però no al seu noranta per cent (90%), s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

 Si fos inferior al seu noranta per cent (90%), però no al seu setanta per cent (70%), la Direcció d’Obra 
podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, per compte del Contractista, al seu càrrec.  

 Si fos inferior al seu setanta per cent (70%) es demolirà el lot i es reconstruirà, per compte del 
Contractista, al seu càrrec.  

 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, d’una quantia  
igual al doble de la minva de resistència, expressades ambdues en proporció. 
 
 

550.10.2. Integritat 

 
Les vores de les lloses i els llavis de les juntes que presentin escrostonats seran reparats amb resina epoxídica, 
segons les instruccions de la Direcció d’Obra.  
 
Les lloses no hauran de presentar esquerdes. La Direcció d’Obra podrà acceptar petites fissures de retracció 
plàstica, de curta longitud i que manifestament no afectin més que de forma limitada a la superfície de les lloses, i 
podrà exigir el seu segellat.  
 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a una junta, la Direcció d’Obra 
podrà acceptar la llosa si es realitzessin les operacions indicades a continuació: 
 

 Si la junta més pròxima a l'esquerda no s'hagués obert, s'instal·laran en aquesta passadors o barres 
d'unió, amb disposició similar als existents en la junta. L'esquerda es segellarà, prèvia regularització i 
repicat (“cajeo”) dels seus llavis.  

 Si la junta més pròxima a l'esquerda s'hagués obert, aquesta s'injectarà, tan aviat com sigui possible, amb 
una resina epoxídica aprovada per la Direcció d’Obra, que mantingui units els seus llavis i restableixi la 
continuïtat de la llosa. 

 
En lloses amb altres tipus d'esquerda, com les de cantonada, la Direcció d’Obra podrà acceptar-les o ordenar la 
demolició parcial de la zona afectada i posterior reconstrucció. En el primer cas, l'esquerda s'injectarà tan aviat 
com sigui possible, amb una resina epoxídica aprovada per la Direcció d’Obra, que mantingui ajuntats els seus 
llavis i restableixi la continuïtat de la llosa. Cap dels elements de la llosa després de la seva reconstrucció podrà 
tenir una (1) de les seves dimensions inferior a trenta centímetres (0,30 m). La reposició s'ancorarà mitjançant 
grapes a la resta de la llosa. 
 
La recepció definitiva d'una llosa esquerdada i no demolida no s'efectuarà més que si, al final del període de 
garantia, les esquerdes no s'han agreujat ni han originat danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la Direcció 
d’obra podrà ordenar la total demolició i posterior reconstrucció de les lloses esquerdades. 
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550.10.3. Gruix 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar les penalitzacions a imposar per falta de gruix. Les 
dites penalitzacions no podran ser inferiors a les següents:  
 

 Si la mitjana de les diferències entre el gruix mesurat i el prescrit fora positiva, i no més d'un (1) individu 
de la mostra presentés una minva (diferència negativa) superior a vint mil·límetres (20 mm), s'aplicarà, al 
preu unitari del lot, una penalització d'un cinc per mil (0,5%) per cada mil·límetre (mm) de l’esmentada 
minva.  

 Si la minva mitja fos inferior o igual a vint mil·límetres (20 mm), i no més d'un (1) individu de la mostra 
presenta una minva superior a trenta mil·límetres (30 mm), s'aplicarà, al preu unitari del lot, una 
penalització d'un u per cent (1%) per cada mil·límetre (mm) de minva mitja.  

 En la resta de casos, es demolirà i reconstruirà el lot a costa del Contractista, al seu càrrec.  
 
 

550.10.4. Rasant 

 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de les toleràncies especificades, ni s'acceptaran zones que retinguin aigua. El Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars haurà de fixar les penalitzacions a imposar en cada cas. 
 
 

550.10.5. Regularitat superficial 

 
En els trams on els resultats de la regularitat superficial excedeixin dels límits especificats en l'apartat 550.7.3, es 
procedirà de la manera següent:  
 

 Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts en l'apartat 
550.7.3 en menys del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes de 
regularitat superficial mitjançant fresat, sempre que no suposi una reducció del gruix de la capa per sota 
del valor especificat en els Plànols i que la superfície disposi d'un acabat semblant al conjunt de l'obra. 
Per compte del Contractista, al seu càrrec, es procedirà a la correcció dels defectes o bé a la demolició i 
transport a l'abocador.  

 Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts en l'apartat 
550.7.3 en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat, es demolirà el lot i es portarà a 
abocador per compte del Contractista, al seu càrrec.  

 
 

550.10.6. Textura superficial 

 
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d'estar compresa entre els límits especificats, i cap dels 
resultats individuals podrà ser inferior a quaranta centèsimes de mil·límetre (0,40 mm). 
 
Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el Contractista ho corregirà, al seu càrrec, 
mitjançant un fresat de petit gruix (inferior a un centímetre), sempre que el gruix de la llosa no sigui inferior en un 
centímetre al previst en el Projecte. 
 
 
550.11. Amidament i abonament 

 
Els amidament es realitzaran sobre Plànols, i inclouran el tram de prova satisfactori.  
 
El paviment de formigó completament acabat, fins i tot la preparació de la superfície de suport, s'amidarà per 
metres cúbics (m³) realment executats, mesurats sobre Plànols. En l’abonament es descomptaran les sancions 
imposades per resistència insuficient del formigó o per falta de gruix del paviment. Tret que el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars prevegi explícitament el contrari, es consideraran inclosos en l'abonament les 
juntes, armadures i tot tipus d'additius. 
 
No s'abonaran les reparacions de juntes defectuoses, ni de lloses que acusin irregularitats superiors a les 
tolerables o que presentin textura o aspecte defectuosos. 
 
Per a l'abonament de les juntes, a banda de l'abonament del paviment de formigó, serà necessari que estigui 
previst al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. En cas contrari les juntes es consideraran incloses dins 
l'abonament així com tots els seus elements (passadors, barra d'unió, segellat) i les operacions necessàries per a 
la seva execució. 
 
Per a l'abonament de les armadures, a banda de l'abonament del paviment de formigó, serà necessari que s'hagi 
previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. En aquest supòsit, es mesuraran i abonaran d'acord 
amb allò que s'ha especificat en l'Article 600 d'aquest Plec. 
 
Per a l'abonament dels additius a banda de l'abonament del paviment de formigó, serà necessari que s'hagi 
previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i, a més a més, que el seu ús hagi estat autoritzat per la 
Direcció d’Obra. En aquest cas, els additius s'abonaran per quilograms (kg) realment utilitzats. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
550.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 
 

 NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc).  

 NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.  

 NLT-335. Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment per la tècnica volumètrica.  

 NLT-371. Residu insoluble dels àrids en àcid clorhídric (ClH).  

 UNE 7133. Determinació de terrossos d'argila en àrids per a la fabricació de morters i formigons.  

 UNE 41107. Productes prefabricats, elàstics i de baixa dilatació transversal, per al farciment de juntes 
d'expansió en paviments de formigó.  

 UNE 146130. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres 
àrees pavimentades.  

 UNE-EN 196-3. Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d’adormiment i de 
l'estabilitat de volum.  

 UNE-EN 932-1. Assajos per determinar les propietats generals dels àrids. Part 1: Mètodes de mostratge.  
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 UNE-EN 933-1. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat.  

 UNE-EN 933-2. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.  

 UNE-EN 933-3. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: Determinació de la 
forma de les partícules. Índex de llastres.  

 UNE-EN 933-8. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels fins. 
Assaig de l'equivalent de sorra.  

 UNE-EN 933-9. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels fins. 
Assaig blau de metilè.  

 UNE-EN 934-2. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, 
requisits, conformitat, marcat i etiquetatge.  

 UNE-EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes 
per a la determinació de la resistència a la fragmentació.  

 UNE-EN 10025. Productes laminats en calent d'acer no aliat per a construccions metàl·liques d'ús 
general. Condicions tècniques de subministrament.  

 UNE-EN 10060. Barres rodones d’acer laminat en calent per usos generals. Dimensions i toleràncies 
dimensionals i de forma. 

 UNE-EN 12350-2. Assaigs de formigó fresc. Part 2: Assaig d’assentament. 

 UNE-EN 12350-7. Assaigs de formigó fresc. Part 7: Determinació del contingut d’aire. Mètodes de 
pressió. 

 UNE-EN 12390-1. Assaigs de formigó endurit. Part 1: Forma, mesures i altres característiques de les 
provetes i motllos. 

 UNE-EN 12390-5. Assaigs de formigó endurit. Part 5: Resistència a flexió de provetes. 

 UNE-EN 12390-6. Assaigs de formigó endurit. Part 6: Resistència a tracció indirecta de provetes. 

 UNE-EN 12504-1. Assaigs de formigó en estructures. Part 1: Testimonis. Extracció, examen i assaig a 
compressió. 

 
 
 
 

Article 551. Formigó magre vibrat  
 
 
 
551.1. Definició 

 
Es defineix com a formigó magre vibrat la mescla homogènia d'àrids, ciment, aigua i additius, empleada en capes 
de base sota paviment de formigó, que es posa en obra amb una consistència tal que requereix l'ús de vibradors 
interns per a la seva compactació.  
 
L'execució del formigó magre vibrat inclou les operacions següents:  
 

 Estudi i obtenció de la fórmula de treball.  

 Preparació de la superfície d’assentament.  

 Fabricació del formigó.  

 Transport del formigó.  

 Col·locació d'elements de guia i condicionament dels camins de trànsit per a la pavimentadora.  

 Posada en obra del formigó.  

 Protecció i curat del formigó fresc.  
 
 

551.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Independentment de l'anterior, s'estarà a més a més en tot cas al que disposa la legislació vigent en matèria 
ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

551.2.1. Ciment 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra haurà de fixar el tipus i la 
classe resistent del ciment a emprar, la qual serà, excepte justificació en contra, la 32,5N o la 42,5N. El ciment 
complirà les prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec i les addicionals que estableixi el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars.  
 
No s'empraran ciments d'aluminat de calci, ni mescla de ciment amb addicions que no hagin estat realitzades en 
fàbrica. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el principi d’adormiment, segons la UNE-EN 196-3, que, en 
tot cas, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2 h).  
 
 

551.2.2. Aigua 

 
L'aigua haurà de complir les prescripcions de l'Article 280 d'aquest Plec.  
 
 

551.2.3. Àrid 

 
Els àrids no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o d'alteració física o química apreciable sota les 
condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se al lloc d'utilització. Tampoc podran donar 
origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o altres capes del ferm, o contaminar el 
sòl o corrents d'aigua. 
 
En compliment de l'Acord de Consell de Ministres d'1 de juny de 2001 pel qual s'aprova el Pla Nacional de 
Residus de Construcció i Demolició 2001-2006, es podran emprar aquests materials sempre que hagin estat 
tractats adequadament per satisfer les especificacions tècniques recollides en aquest Article. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, haurà de fixar els assajos 
per determinar la inalterabilitat del material. Si es considera convenient, per caracteritzar els components dels 
àrids que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de 
construcció situats en les seves proximitats, s'emprarà la NLT-326.  
 
 

551.2.3.1. Àrid gruixut. 

 
 
551.2.3.1.1. Definició d'àrid gruixut 
 
Es defineix com a àrid gruixut a la part de l'àrid total retinguda al tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2.  
 
 
551.2.3.1.2. Característiques generals de l'àrid gruixut 
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La grandària màxima de l'àrid gruixut no serà superior a quaranta mil·límetres (40 mm). Se subministrarà, com a 
mínim, en dues (2) fraccions granulomètriques diferenciades.  
 
 
551.2.3.1.3. Qualitat de l'àrid gruixut (resistència a la fragmentació) 
 
El coeficient de Los Àngeles, segons la UNE-EN 1097-2, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35). 
 
 
551.2.3.1.4. Forma de l'àrid gruixut (índex de llastres) 
 
L'índex de llastres, segons la UNE-EN 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35). 
 
 

551.2.3.2. Àrid fi.  

 
 
551.2.3.2.1. Definició d'àrid fi 
 
Es defineix com àrid fi a la part de l'àrid total garbellada pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2.  
 
 
551.2.3.2.2. Característiques generals de l'àrid fi 
 
L'àrid fi serà sorra natural rodada. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció 
d’Obra, podrà permetre que l'àrid fi tingui una proporció determinada de sorra matxucada. 
 
 
551.2.3.2.3. Neteja de l'àrid fi 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el valor de l'equivalent de sorra de l'àrid fi, segons la UNE-
EN 933-8. L’esmentat valor no serà inferior a setanta-cinc (75), ni a vuitanta (80) en zones sotmeses a glaçades. 
 
 
551.2.3.2.4. Granulometria de l'àrid fi 
 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-1, estarà compresa dins els límits que s'assenyalen a 
la Taula 551.1.  
 
 

Taula 551.1  
Fus granulomètric de l'àrid fi. Garbellat acumulat (% en massa) 

 

Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-6 

 
 
Es podrà admetre un garbellat acumulat de fins a un vuit per cent (8%) pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, 
si el contingut de partícules argiloses, segons la UNEI-EN 7133, fos inferior a set decigrams (0,7 g).  
 
Adoptada una corba granulomètrica dins els límits indicats, s'admetrà respecte del seu mòdul de finor, segons la 
UNE-EN 933-1, una variació màxima del cinc per cent (5%). A aquests efectes, es defineix el mòdul de finor com 
la suma de les diferències ponderals acumulades, expressades en tant per u, per cadascun dels set (7) tamisos 
especificats a la Taula 551.1.  

 
 

551.2.4. Additius 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que es puguin utilitzar per obtenir la 
treballabilitat adequada i millorar les característiques de la mescla. La Direcció d’Obra establirà la necessitat 
d'utilitzar additius i el seu mode d'ús, d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i les 
condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les condicions 
establertes en la UNE-EN 934-2. 
 
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius amb les característiques que vinguin garantides pel fabricant, 
especialment el seu comportament i els efectes sobre la mescla en emprar-los en les proporcions previstes, sent 
obligatori realitzar assajos previs per comprovar aquest comportament. 
 
 

551.2.5. Productes filmògens de curat 

 
Els productes filmògens de curat hauran de complir les prescripcions de l'Article 285 d'aquest Plec. 
 
 
551.3. Tipus i composició del formigó magre vibrat 

 
La resistència mitja a compressió simple a vint-i-vuit dies (28 d) del formigó magre vibrat, referida a provetes 
cilíndriques, de quinze centímetres (15 cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'altura, fabricades i 
conservades segons la UNE-EN 12390-1 i assajades segons la UN-EN 12390-3, haurà d'estar compresa entre 
quinze i vint-i-dos megapascals (15 a 22 MPa). 
 
Als efectes d'aquest Article, la resistència mitja a compressió simple a vint-i-vuit dies (28 d) es defineix com la 
mitjana aritmètica dels resultats obtinguts sobre tres (3) provetes de la mateixa pastada, definida d'acord amb allò 
que indica a l'apartat 551.9.3. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra especificarà l'assaig per a 
la determinació de la consistència del formigó, així com els límits admissibles en els seus resultats. Si es mesura 
la consistència segons la UNE-EN 12350-2  l’assentament haurà d'estar comprès entre dos i sis centímetres (2 i 6 
cm). 
 
La massa unitària del total de partícules garbellades pel tamís 0,125 mm de la UNE-EN 933-2, incloent el ciment, 
no serà inferior a dos-cents cinquanta quilograms per metre cúbic (250 kg/m³), de formigó magre vibrat. 
  
La dosificació de ciment no serà inferior a cent quaranta quilograms per metre cúbic (140 kg/m³) de formigó fresc i 
la relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) no serà superior a cent quinze centèsimes (1,15). 
 
La proporció d'aire oclús en el formigó fresc abocat en obra, segons la UNE-EN 12350-7, no serà superior al cinc 
per cent (5%), en volum. En zones sotmeses a nevades o glaçades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire. En aquest cas, la proporció d'aire oclús en el formigó fresc no serà inferior al quatre i mig per cent (4,5%), 
en volum. 
 
 
551.4. Equip necessari per a l'execució de les obres 

 

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport pel 
que fa als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
 

551.4.1. Central de fabricació 
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La capacitat mínima d’abassegament de ciment correspondrà al consum d'una jornada i mitja (1,5) a rendiment 
normal, excepte que la distància al punt d'aprovisionament fos inferior a cent quilòmetres (100 km), en quin cas el 
límit es podrà rebaixar a una (1) jornada, amb l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra.  
 
El formigó magre es fabricarà en centrals de mescla discontínua, capaços de manegar, simultàniament, el 
nombre de fraccions de l'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada. La producció horària de la central de 
fabricació haurà de ser capaç de subministrar el formigó sense que l'alimentació de l'equip d'estesa s’interrompi a 
la velocitat d'avanç aprovada per la Direcció d’Obra, considerada com a mínim de seixanta metres per hora (60 
m/h). 
 
En carreteres amb categories de trànsit pesat T00 a T1, la central de fabricació estarà dotada d'un higròmetre 
dosificador d'aigua i d'un sistema de registre i, si s’escau, amb visualització de la potència absorbida pels motors 
d'accionament dels mescladors, i de les pesades en els àrids, ciment, aigua i eventuals additius. 
 
Les tremuges per als àrids hauran de tenir parets resistents i estanques, boques d'amplària suficient perquè la 
seva alimentació s'efectuï correctament, i estaran proveïdes de dispositius per evitar intercontaminacions; el seu 
nombre mínim serà funció del nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada. 
 
Per al ciment a granel s'utilitzarà una bàscula independent de la utilitzada per als àrids. El mecanisme de càrrega 
estarà enclavat contra un eventual tancament abans que la tremuja de pesada estigui adequadament carregada. 
El de descàrrega contra una eventual obertura abans que la càrrega de ciment a la tremuja de pesada hagi 
finalitzat, i que la massa del ciment en ella difereixi en menys de l’u per cent (± 1%) de l'especificada; a més 
estarà dissenyat de manera que permeti la regulació de la sortida del ciment sobre els àrids. 
 
La dosificació dels àrids es podrà efectuar per pesades acumulades en una (1) sola tremuja o individualment amb 
una (1) tremuja de pesada independent per a cada fracció. 
 
En el primer cas, les descàrregues de les tremuges d'alimentació i la descàrrega de la tremuja de pesada estaran 
enclavades entre si, de manera que:  
 

 No podrà descarregar més d'una (1) sitja al mateix temps.  

 L'ordre de descàrrega no podrà ser diferent del previst.  

 La tremuja de pesada no es podrà descarregar fins que hagi estat dipositada en ella la quantitat requerida 
de cadascun dels àrids, i estiguin tancades totes les descàrregues de les tremuges.  

 La descàrrega de la tremuja de pesada haurà d'estar enclavada contra una eventual obertura, abans que 
la massa d'àrid a la tremuja difereixi en menys d'un u per cent (±1%) de l'acumulat de cada fracció. 

 
Si s'utilitzessin tremuges de pesada independents per a cada fracció, totes elles hauran de poder ser 
descarregades simultàniament. La descàrrega de cada tremuja de pesada haurà d'estar enclavada contra una 
eventual obertura abans que la massa d'àrid en ella difereixi en menys d'un dos per cent (± 2%) de l'especificada. 
 
L'enclavatge no permetrà que es descarregui cap part de la dosificació, fins que totes les tremuges dels àrids i la 
del ciment estigui correctament carregades, dins els límits especificats. Un vegada començada la descàrrega, 
quedaran enclavats els dispositius de dosificació, de tal forma que no es pugui començar una nova dosificació fins 
que les tremuges de pesada estiguin buides, les seves comportes de descàrrega tancades i els indicadors de 
massa de les balances a zero, amb una tolerància del tres per mil (±0,3%) de la seva capacitat total. 
 
Els dosificadors ponderals hauran d'estar aïllats de vibracions i de moviments d'altres equips de la central, de 
manera que, quan aquesta funcioni, les seves lectures, després d'aturades les agulles, no difereixin de la massa 
designada en més del u per cent (± 1%) per al ciment, un i mig per cent (±1,5%) per a cada fracció de l'àrid o u 
per cent (±1%) per al total de les fraccions si la massa d'aquestes es determinés conjuntament. La seva precisió 
no haurà de ser inferior al cinc per mil (± 0,5%) per als àrids, ni al tres per mil (±0,3%) per al ciment. L'aigua 
afegida es mesurarà en massa o en volum, amb una precisió no inferior a l’u per cent (± 1%) de la quantitat total 
requerida. 
 
Un cop fixades les proporcions dels components, l'única operació manual que es podrà efectuar per dosificar els 
àrids i el ciment d'una pastada serà la d'accionament d'interruptors i commutadors. Els comandaments del 

dosificador hauran d'estar en un compartiment fàcilment accessible, però que pugui ser tancat amb clau quan així 
es requereixi. 
 
Si es preveu la incorporació d'additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb precisió suficient, a 
judici de la Direcció d’Obra. Els additius en pols es dosificaran en massa i els additius en forma de líquid o de 
pasta en massa o en volum, amb una precisió no inferior al tres per cent (± 3%) de la quantitat especificada de 
producte. 
 
El temporitzador del pastat i el de la descàrrega del mesclador hauran d'estar enclavats de tal forma que, durant 
el funcionament del mesclador, no es pugui produir la descàrrega fins que hagi transcorregut el temps de pastat 
previst.  
 
 

551.4.2. Elements de transport 

 
El transport del formigó magre podrà realitzar-se en camions formigonera o en camions de caixa llisa i estanca. 
En aquest últim cas, els camions hauran d'anar sempre proveïts d'una lona o cobertor adequat per protegir al 
formigó magre durant el seu transport, evitant l'excessiva evaporació de l'aigua o la intrusió d'elements estranys.  
 
Hauran de disposar-se els equips necessaris per a la neteja dels elements de transport abans de rebre una nova 
càrrega de formigó magre. 
 
La producció horària de l'equip de transport haurà de ser capaç de subministrar el formigó magre sense que 
l'alimentació de l'equip d'estesa s’interrompi a la velocitat d'avanç aprovada per la Direcció d’Obra, considerada 
com a mínim de seixanta metres per hora (60 m/h). 
 
 

551.4.3. Equips de posada en obra del formigó magre 

 
 

551.4.3.1. Pavimentadores d'encofrats lliscants 

 
La posada en obra es realitzarà mitjançant una pavimentadora d'encofrats lliscants, capaç d'estendre, vibrar i 
enrasar uniformement el formigó fresc. La Direcció d’Obra podrà exigir un equip per al repartiment previ del 
formigó magre en tota l'amplària de pavimentació. 
 
La pavimentadora haurà d'estar equipada amb un sistema de guia per cable, havent d'actuar els 
servomecanismes correctors tan bon punt les desviacions de la pavimentadora sobrepassin tres mil·límetres (3 
mm) en alçat, o deu mil·límetres (10 mm) en planta. 
 
La pavimentadora estarà dotada d'encofrats mòbils de dimensions, forma i resistència suficients per sostenir el 
formigó lateralment durant el temps necessari per obtenir la secció transversal prevista, sense assentament de la 
vora de la llosa. Tindrà els dispositius adequats adaptats per mantenir nets els camins de trànsit del conjunt dels 
equips d'estesa i terminació.  
 
La pavimentadora haurà de poder compactar adequadament el formigó fresc en tota l'amplària del paviment, 
mitjançant vibració interna aplicada per elements amb una separació compresa entre quaranta i seixanta 
centímetres (40 a 60 cm), mesurats entre els seus centres. La separació entre el centre del vibrador extrem i la 
cara interna de l'encofrat corresponent no excedirà de quinze centímetres (15 cm). La freqüència de cada 
vibrador no serà inferior a vuitanta hertzs (80 Hz), i la seva amplitud serà suficient per ser perceptible a la 
superfície del formigó fresc a una distància de trenta centímetres (30 cm). 
 
Els elements vibratoris no s'hauran de recolzar, en cap cas, a la capa inferior, i deixaran de funcionar en l'instant 
en que es detingui la pavimentadora.  
 
La longitud de la mestra enrasadora haurà de ser suficient perquè no s'apreciïn ondulacions a la superfície del 
formigó estès.  
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551.4.3.2. Equips manuals 

 
En àrees petites o en reparacions en què s'utilitzi el formigó magre amb superplastificants (reductors d'aigua d'alta 
activitat), la Direcció d’Obra podrà autoritzar la seva estesa i compactació per mitjans manuals. En aquest cas, per 
enrasar el formigó magre s'utilitzarà una regla vibrant lleugera.  
 
Si el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars admetés el remolinat manual, o si la Direcció d’Obra ho 
autoritzés, als llocs en què, per la seva forma o per la seva ubicació, no sigui possible l'ús de màquines, la 
superfície del formigó s'allisarà i anivellarà amb remolinadors d'una longitud no inferior a quatre metres (4 m) i una 
amplària no inferior a deu centímetres (10 cm), rigiditzats amb costelles i dotats d'un mànec suficientment llarg per 
a ser manegats des de zones adjacents a la d'estesa.  
 
 

551.4.4. Distribuïdor del producte filmògen de curat 

 
Els polvoritzadors hauran d'assegurar un repartiment continu i uniforme en tota l'amplària de la llosa i en els seus 
costats descoberts, i anar proveïts de dispositius que proporcionin una adequada protecció del producte 
polvoritzat contra el vent i d'un altre mecànic al tanc d'emmagatzematge del producte, que ho mantindrà en 
contínua agitació durant la seva aplicació. 
 
En zones petites o inaccessibles a dispositius mecànics, la Direcció d’Obra podrà autoritzar la utilització de 
polvoritzadors manuals.  
 
 
551.5. Execució de les obres 

 
 

551.5.1. Estudi i obtenció de la fórmula de treball 

 
La producció del formigó magre no es podrà iniciar en tant que la Direcció d’Obra no hagi aprovat la corresponent 
fórmula de treball, estudiada al laboratori i verificada en la central de fabricació i en el tram de prova, la qual haurà 
d'assenyalar, com a mínim: 
 

 La identificació i proporció ponderal en sec de cada fracció de l'àrid en la pastada.  

 La granulometria dels àrids combinats pels tamisos 40 mm ; 25 mm ; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm ; 0,125 mm; i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  

 La dosificació de ciment, la d'aigua i, eventualment, la de cada additiu, referides a la pastada (en massa o 
en volum, segons correspongui).  

 La resistència mínima a compressió simple, a vint-i-vuit dies (28 d).  

 La consistència del formigó fresc i el contingut d'aire oclús.  
 
Serà preceptiva la realització d'assajos de resistència a compressió simple, per a cada fórmula de treball, a fi de 
comprovar que els materials i mitjans disponibles en obra permeten obtenir un formigó magre amb les 
característiques exigides. Els assajos de resistència es duran a terme sobre provetes procedents de sis (6) 
pastades diferents, confeccionant dos (2) sèries de tres (3) provetes per pastada, segons la UNE-EN 12390-1, 
admetent-ne per a això l'ús d'una taula vibrant. Les esmentades provetes es conservaran en les condicions 
previstes en l’esmentada Norma, per assajar a compressió simple, segons la UNE-EN 12390-3, una (1) sèrie de 
cadascuna de les pastades a set dies (7 d) i l'altra a vint-i-vuit dies (28 d). 
 
La resistència de cada pastada a una certa edat es determinarà com la mitjana de la resistència de les provetes 
confeccionades amb formigó de dita pastada i assajades a l’esmentada edat. 
 
Si la resistència mitja a set dies (7 d) resultés superior al vuitanta per cent (80%) de l'especificada a vint-i-vuit dies 
(28 d), i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire oclús i de la consistència fora dels límits establerts, 

es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó magre. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als vint-i-vuit dies (28 d), s'introduiran els ajustos necessaris en la dosificació, i es repetiran els assajos 
de resistència. 
 
Si la marxa de les obres ho aconsellés, la Direcció d’Obra podrà exigir la correcció de la fórmula de treball, que es 
justificarà mitjançant els assajos oportuns. En tot cas s'estudiarà i aprovarà una nova fórmula sempre que variï la 
procedència d'algun dels components, o si, durant la producció, se sobrepassessin les toleràncies establertes en 
aquest Article. 
 
 

551.5.2. Preparació de la superfície d’assentament 

 
Es comprovaran la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la qual vagi a estendre's el formigó magre 
vibrat. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, haurà d'indicar les 
mesures necessàries per obtenir l’esmentada regularitat superficial i, si s’escau com esmenar les deficiències. 
 
Es prohibirà circular sobre la superfície preparada, excepte al personal i equips que siguin imprescindibles per a 
l'execució de la capa. En aquest cas, es prendran totes les precaucions que exigís la Direcció d’Obra, 
l'autorització de la qual serà preceptiva. 
 
En època seca i calorosa, i sempre que sigui previsible una pèrdua d'humitat del formigó magre, la Direcció 
d’Obra podrà exigir que la superfície de suport es regui lleugerament amb aigua, immediatament abans de 
l'estesa, de manera que aquesta quedi humida, però no entollada, eliminant les acumulacions que haguessin 
pogut formar-se. 
 
 

551.5.3. Fabricació del formigó magre 

 
 

551.5.3.1. Abassegament d'àrids 

 
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s'abassegaran i 
manegaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges d'àrids. Cada fracció serà suficientment 
homogènia i s'haurà de poder abassegar i manegar sense perill de segregació, observant les precaucions que es 
detallen a continuació. 
 
El nombre de fraccions no podrà ser inferior a tres (3) per a les categories de trànsit pesat T00 a T2, inclosos 
vorals. La Direcció d’Obra podrà exigir un nombre més gran de fraccions, si ho estimés necessari per mantenir la 
composició i característiques del formigó magre vibrat. 
 
Cada fracció de l'àrid s'abassegarà separada de les restants per evitar que es produeixin contaminacions entre 
elles. Si els abassegaments es disposen sobre el terreny natural, es drenarà la plataforma i no s'utilitzaran els 
quinze centímetres (15 cm) inferiors dels mateixos, tret que es pavimenti la zona d’abassegament. Els 
abassegaments es construiran per capes de gruix no superior a un metre i mig (1,5 m), i no per munts cònics. Les 
càrregues del material es col·locaran adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació. 
 
Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s'abassegaran per separat fins a confirmar la seva 
acceptabilitat; aquesta mateixa mesura s'aplicarà quan s'autoritzi el canvi de procedència d'un àrid. No 
s'empraran mètodes de transport des dels abassegaments a les tremuges de la central que poguessin causar 
segregació, degradació o mescla de fraccions de diferents grandàries. 
 
El volum mínim d'abassegaments abans d'iniciar la producció de la mescla no haurà de ser inferior al cinquanta 
per cent (50%), en carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2. 
 
 

551.5.3.2. Subministrament i abassegament de ciment 
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El ciment es subministrarà i abassegarà d'acord amb l'Article 202 d'aquest Plec.  
 
La massa mínima de ciment abassegat en tot moment no haurà de ser inferior a la necessària per a la fabricació 
del formigó durant una jornada i mitja (1,5) amb un rendiment normal. La Direcció d’Obra podrà autoritzar la 
reducció d'aquest límit a una (1) jornada, si la distància entre la central de formigonat i la fàbrica de ciment fos 
inferior a cent quilòmetres (100 km). 
 
 

551.5.3.3. Abassegament d'additius 

 
Els additius es protegiran convenientment de la intempèrie i de tota contaminació; els sacs de productes en pols 
s'emmagatzemaran en un lloc ventilat i defensat, tant de la intempèrie com de la humitat del sòl i de les parets. 
Els additius subministrats en forma líquida i els pulverulents diluïts en aigua s'emmagatzemaran en dipòsits 
estancs i protegits de les glaçades, equipats d'elements agitadors per mantenir permanentment els sòlids en 
suspensió.  
 
 

551.5.3.4. Pastat del formigó magre 

 
La càrrega de cadascuna de les tremuges d'àrids es realitzarà de manera que el contingut estigui sempre 
comprès entre el cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense sobreeixir. En les 
operacions de càrrega es prendran les precaucions necessàries per evitar segregacions o contaminacions. 
L'alimentació de l'àrid fi, encara que aquesta fora d'un (1) únic tipus i granulometria, s'efectuarà dividint la càrrega 
entre dos (2) tremuges. 
 
El pastat es realitzarà mitjançant dispositius capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació de tots els 
components. La quantitat d'aigua afegida a la mescla serà la necessària per aconseguir la relació aigua/ciment 
fixada per la fórmula de treball; per a això, es tindrà en compte l'aigua aportada per la humitat dels àrids, 
especialment de l'àrid fi. 
 
Els additius en forma líquida o en pasta s'afegiran a l'aigua de pastat, mentre que els additius en pols s'hauran 
d'introduir en el mesclador, juntament amb el ciment o els àrids. 
 
A la descàrrega del mesclador tot l'àrid haurà d'estar uniformement distribuït en el formigó magre, i totes les seves 
partícules total i homogèniament cobertes de pasta de ciment. Els temps de mescla i pastat necessaris per 
aconseguir una massa homogènia i uniforme, sense segregació, així com la temperatura màxima del formigó en 
sortir del mesclador seran fixats durant la realització del tram de prova especificat en l'apartat 551.6. Si s'utilitzés 
glaç per refredar el formigó, la descàrrega no començarà fins que s'hagués fos en la seva totalitat, i es tindrà en 
compte per a la relació aigua/ciment (a/c). 
 
Abans de tornar a carregar el mesclador, es buidarà totalment el seu contingut. Si hagués estat aturat més de 
trenta minuts (30 min), es netejarà perfectament abans de tornar a abocar materials en ell. De la mateixa manera 
es procedirà abans de començar la fabricació de formigó amb un nou tipus de ciment.  
 
 

551.5.4. Transport del formigó magre 

 
El transport del formigó magre des de la central de fabricació fins a la seva posada en obra es realitzarà tan 
ràpidament com sigui possible. No es mesclaran masses fresques fabricades amb diferents tipus de ciment. El 
formigó magre transportat en vehicle obert es protegirà amb cobertors contra la pluja o la dessecació. 
 
La màxima caiguda lliure vertical del formigó en qualsevol punt del seu recorregut no excedirà d'un metre i mig 
(1,5 m) i, si la descàrrega es fes al sòl, es procurarà que es realitzi el més a prop possible de la seva ubicació 
definitiva, reduint al mínim posteriors manipulacions.  
 
 

551.5.5. Elements de guia i condicionament dels camins de trànsit per a pavimentadores 

d'encofrats lliscants 

 
La distància entre piquets que sostinguin el cable de guia de les pavimentadores d'encofrats lliscants no podrà ser 
superior a deu metres (10 m). L’esmentada distància es reduirà a cinc metres (5 m) en corbes de radi inferior a 
cinc-cents metres (500 m) i en acords verticals de paràmetre inferior a dos mil metres (2.000 m). Es tesarà el 
cable de manera que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a un mil·límetre (1 mm). 
 
On es formigoni una franja al costat d'una altra existent, es podrà utilitzar aquesta com guia de les màquines. En 
aquest cas, haurà d'haver aconseguit una edat mínima de tres dies (3 d) i es protegirà la superfície de l'acció de 
les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o altres materials adequats, a una distància 
convenient de la vora. Si s'observessin danys estructurals o superficials en els camins de trànsit, es suspendrà el 
formigonat, reprenent-lo quan aquell hagués adquirit la resistència necessària, o adoptant precaucions suficients 
perquè no es tornin a produir els esmentats danys. 
 
Els camins de trànsit de les erugues estaran suficientment compactats per permetre el seu pas sense 
deformacions, i es mantindran nets. No hauran de presentar irregularitats superiors a quinze mil·límetres (15 mm). 
 
 

551.5.6. Posada en obra del formigó magre 

 
On la calçada tingués dos (2) o més carrils en el mateix sentit de circulació, per a les categories de trànsit pesat 
T00 i T0 o quan l'obra tingui una superfície de pavimentació superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), 
es formigonaran almenys dos (2) carrils al mateix temps amb una única pavimentadora. 
 
La posada en obra del formigó es realitzarà amb pavimentadores d'encofrats lliscants. La descàrrega i l'estesa 
prèvia del formigó en tota l'amplària de pavimentació es realitzaran de manera suficientment uniforme per no 
desequilibrar l'avanç de la maquina; aquesta precaució s'haurà d'extremar al formigonar en rampa.  
 
Es cuidarà que davant la mestra enrasadora es mantingui en tot moment, i en tota l'amplària de la pavimentació, 
un volum suficient de formigó fresc en forma de cordó d'uns deu centímetres (10 cm) com a màxim d'altura; 
davant els remolinadors d'acabat es mantindrà un cordó continu de morter fresc, de la menor altura possible. 
 
Es disposaran passarel·les mòbils a fi de facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc, i els talls 
de formigonat hauran de tenir tots els seus accessos correctament senyalitzats i preparats per protegir la capa 
acabada de construir. 
 
On la Direcció d’Obra autoritzés l'estesa i la compactació del formigó per mitjans manuals, es mantindrà sempre 
un volum suficient de formigó davant la regla vibrant, i es continuarà compactant fins que s'hagi aconseguit la 
forma prevista i la beurada flueixi lleugerament a la superfície.  
 
 

551.5.7. Execució de juntes 

 
En el cas que la Direcció d’Obra autoritzés l'execució d'una junta longitudinal de formigonat, es prestarà la major 
cura i atenció a què el formigó magre que es col·loqui al llarg d'aquesta junta sigui homogeni i quedi perfectament 
compactat. La junta distarà almenys mig metre (0,5 m) de qualsevol junta longitudinal prevista al paviment de 
formigó. 
 
Les juntes transversals de formigonat es disposaran al final de la jornada, o allà on s'hagués produït, per 
qualsevol causa, una interrupció en el formigonat que fes témer un començament d’adormiment, segons l'apartat 
551.8.1. 
 
 

551.5.8. Terminació 
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Es prohibirà el reg amb aigua o l'estesa de morter sobre la superfície del formigó fresc per facilitar el seu acabat. 
On fos necessari aportar material per corregir una zona baixa, s'emprarà formigó encara no estès. En tot cas, 
abans que comenci l’adormiment el formigó, es donarà a la seva superfície un acabat llis i homogeni, segons 
determini la Direcció d’Obra.  
 
 

551.5.9. Protecció i curat del formigó magre 

 
 

551.5.9.1. Generalitats 

 
Durant el primer període d'enduriment, es protegirà el formigó contra el rentat per pluja, contra la dessecació 
ràpida, especialment en condicions de baixa humitat relativa de l'aire, forta insolació o vent, i contra refredaments 
bruscos o congelació. 
 
Si el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, ho exigeix, es col·locarà 
sobre les màquines de posada en obra un tren de teuladells baixos de color clar, tancats i mòbils, que cobreixin 
una longitud de capa igual, al menys, a cinquanta metres (50 m). Alternativament, la Direcció d’Obra podrà 
autoritzar la utilització d'una làmina de plàstic o un producte de curat resistent a la pluja. 
 
Durant un període que, excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no serà inferior a tres dies (3 d) a 
partir de la posada en obra del formigó, estarà prohibit tot tipus de circulació sobre la capa acabada d'executar, a 
excepció de la imprescindible per comprovar la regularitat superficial. 
 
 

551.5.9.2. Curat amb productes filmògens 

 
El formigó magre es curarà amb un producte filmògen durant el termini que fixi la Direcció d’Obra, tret que 
aquesta autoritzi l'ús d'un altre sistema. Hauran de sotmetre's a curat totes les superfícies exposades de la llosa, 
inclosos les seves vores, tant bon punt  quedin lliures.  
 
Si per al curat s'utilitzessin productes filmògens, s'aplicaran tant bon punt haguessin conclòs les operacions 
d'acabat i no quedés aigua lliure a la superfície de la capa. 
 
El producte de curat serà aplicat en tota la superfície de formigó, per mitjans mecànics que assegurin una 
polvorització del producte en un rosada fina de forma contínua i uniforme, amb la dotació aprovada per la Direcció 
d’Obra, que no podrà ser inferior a dos-cents grams per metre quadrat (200 g/m2). 
 
En condicions ambientals adverses de baixa humitat relativa, altes temperatures, forts vents o pluja, la Direcció 
d’Obra podrà exigir que el producte de curat s'apliqui abans i amb major dotació. 
 
 

551.5.9.3. Curat per humitat 

 
Si la capa de formigó magre vibrat es curés per humitat, es cobrirà la seva superfície amb arpilleres, estoretes o 
altres materials anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, que es mantindran saturats durant el període de curat. 
Els esmentats materials no hauran d'estar impregnats ni contaminats per substàncies perjudicials per al formigó. 
 
Mentre que la superfície del formigó no es cobreixi amb el paviment, es mantindrà humida adoptant les 
precaucions necessàries perquè en cap circumstància es deteriori la superfície del formigó. 
 
 

551.5.10. Protecció tèrmica 

 
Durant el període de curat, el formigó magre haurà de protegir-se contra l'acció de la glaçada o d'un refredament 
ràpid. En el cas que es prevegi una possible glaçada, es protegirà amb una membrana de plàstic llastada contra 
el vent i aprovada per la Direcció d’Obra, fins a l'endemà a la seva posada en obra. 

 
Si fos probable el refredament brusc d'un formigó sotmès a elevades temperatures diürnes, com en cas de pluja 
després d'un assolellada intensa o d'un descens de la temperatura ambient en més de quinze graus Celsius (15 
ºC) entre el dia i la nit, s'haurà de protegir la capa en la forma indicada en el paràgraf anterior.  
 
 
551.6. Tram de prova 

 
Adoptada una fórmula de treball, segons l'apartat 551.5.1, es procedirà a la realització d'un tram de prova amb el 
mateix equip, velocitat de formigonat i gruix que es vagin a utilitzar a l'obra. 
 
La longitud del tram de prova definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de ser, com a 
mínim, de cent metres (100 m). La Direcció d’Obra determinarà si fos acceptable la seva realització com a part 
integrant de l'obra de construcció. 
 
En el tram de prova es comprovarà que: 
 

 Els mitjans de vibració seran capaç de compactar adequadament el formigó magre en tot el seu gruix.  

 Es podran complir les prescripcions d’acabament i de regularitat superficial.  

 El procés de protecció i de curat serà adequat.  
 

Si l'execució no fos satisfactòria, es procedirà a la realització d'un altre tram de prova, introduint les oportunes 
variacions en els equips o mètodes de posada en obra. No es podrà procedir a la construcció de la capa en tant 
que un tram de prova no hagi estat aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
El curat del tram de prova es prolongarà durant el període prescrit en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, i, als vint-i-sis dies (26 d) de la seva posada en obra, s'extrauran d'ell sis (6) testimonis cilíndrics, 
segons la UNE-EN 12504-1, situats en emplaçaments aleatoris que distin entre si un mínim de set metres (7 m) 
en sentit longitudinal, i separats més de cinquanta centímetres (50 cm) de qualsevol junta o vora. Aquests 
testimonis s'assajaran a compressió simple, segons la UNE-EN 12390-3, a vint-i-vuit dies (28 d) d'edat, després 
d’haver estat conservats durant les quaranta-vuit hores (48 h) anteriors a l'assaig en les condicions previstes en la 
UNE-EN 12504-1. El valor mitjà dels resultats d'aquests assajos servirà de base per a la seva comparació amb 
els resultats dels assajos de control, als que es refereix l'apartat 551.10.1.1.  
 
 
551.7. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

551.7.1. Resistència 

 
La resistència a compressió simple a vint-i-vuit dies (28 d) complirà allò que s'ha indicat en l'apartat 551.3 
d'aquest Article. 
 
 

551.7.2. Alineació, rasant, gruix i amplària 

 
Les desviacions en planta, respecte a l'alineació teòrica, no hauran de ser superiors a quatre centímetres (4 cm) 
amb longituds de referència de tres metres (3 m) i la superfície de la capa haurà de tenir els pendents indicats en 
els Plànols. 
 
La rasant de la superfície acabada no haurà de quedar per sota de la teòrica, en més de deu mil·límetres (10 
mm), ni sobrepassar a aquesta en cap punt ;el gruix de la capa no podrà ser inferior, en cap punt, al previst en els 
Plànols de seccions tipus. En tots els perfils es comprovarà l'amplària estesa, que en cap cas podrà ser inferior a 
la teòrica deduïda de la secció tipus dels Plànols. 
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551.7.3. Regularitat superficial 

 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, no superarà els valors indicats a la Taula 551.2. 
 

 
Taula 551.2  

 Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm) 
 

Percentatge d’ hectòmetres IRI (dm/hm) 

50 < 2,0 

80 < 2,5 

100 < 3,0 

 
 
551.8. Limitacions de l'execució 
 
 

551.8.1. Generalitats 

 
S'interromprà el formigonat  quan plogui amb una intensitat que pogués, a judici de la Direcció d’Obra, danyar al 
formigó magre fresc. 
 
La descàrrega del formigó, transportat en camions sense elements d'agitació, haurà de realitzar-se abans que 
hagi transcorregut un període màxim de quaranta-cinc minuts (45 min), a partir de la introducció del ciment i dels 
àrids en el mesclador. La Direcció d’Obra podrà augmentar aquest termini si s'utilitzen retardadors d’adormiment, 
o disminuir-ho si les condicions atmosfèriques originen un ràpid enduriment del formigó.  
 
No haurà de transcórrer més d'una hora (1 h) entre la fabricació del formigó i el seu acabat. La Direcció d’Obra 
podrà augmentar aquest termini fins a un màxim de dues hores (2 h), si s'empren ciments el principi d’adormiment 
dels quals no tingui lloc abans de dues hores i mitja (2 h 30 min), si s'adopten precaucions per retardar 
l’adormiment del formigó o si les condicions d'humitat i temperatura són favorables. En cap cas es col·locaran en 
obra pastades que acusin un principi d’adormiment, o que presentin segregació o dessecació.  
 
Tret que s'instal·li una il·luminació suficient, a judici de la Direcció d’Obra, el formigonat de la capa es detindrà 
amb l'antelació suficient perquè l'acabat es pugui concloure amb llum natural.  
 
Si s'atura la posada en obra duran més de mitja hora (1/2 h), es cobrirà el front del formigonat de manera que 
s'impedeixi l'evaporació de l'aigua. Si el termini d'interrupció fora superior al màxim admès entre la fabricació i la 
posada en obra del formigó, es disposarà una junta de formigonat transversal, d'acord amb el que estableix 
l'apartat 551.5.7.  
 
 

551.8.2. Limitacions en temps calorós 

 
En temps calorós s'extremaran les precaucions, d'acord amb les indicacions de la Direcció d’Obra, a fi d'evitar 
dessecacions superficials i fissuracions.  
 
Tant bon punt la temperatura ambient sobrepassi els trenta graus Celsius (30 ºC), es controlarà constantment la 
temperatura del formigó, la qual no haurà de sobrepassar en cap moment els trenta-cinc graus Celsius (35 ºC). La 
Direcció d’Obra podrà ordenar l'adopció de precaucions suplementàries a fi que el material que es fabriqui no 
superi l’esmentat límit.  
 
 

551.8.3. Limitacions en temps fred 

 

La temperatura de la massa de formigó magre, durant la seva posada en obra, no serà inferior a cinc graus 
Celsius (5 ºC) i es prohibirà la posada en obra del formigó magre sobre una superfície la temperatura de la qual 
sigui inferior a zero graus Celsius (0 ºC). 
 
En general, es suspendrà la posada en obra sempre que es prevegi que, dins les quaranta-vuit hores (48 h) 
següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels zero graus Celsius (0 ºC). En els casos que, per 
absoluta necessitat, es realitzi la posada en obra en temps amb previsió de glaçades, s'adoptaran les mesures 
necessàries per garantir que, durant l’adormiment i primer enduriment del formigó magre, no es produiran 
deterioraments locals en els elements corresponents, ni minves permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 
 
Si, a judici de la Direcció d’Obra, hi hagués risc que la temperatura ambient arribés a baixar de zero graus Celsius 
(0 ºC) durant les primeres vint-i-quatre hores (24 h) d'enduriment del formigó, el Contractista haurà de proposar 
precaucions complementàries, les quals hauran de ser aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
 

551.8.4. Obertura a la circulació 

 
El pas de persones i d'equips per a la comprovació de la regularitat superficial es podrà autoritzar quan hagi 
transcorregut el termini necessari perquè no es produeixin desperfectes superficials, i s'hagi assecat el producte 
filmogen de curat, si s'empra aquest mètode. 
 
El trànsit d'obra no podrà circular abans de set dies (7 d) des de l'execució de la capa. La Direcció d’Obra podrà 
autoritzar una reducció d'aquest termini, sempre que el formigó magre vibrat hagi aconseguit una resistència a 
compressió, com a mínim, del vuitanta per cent (80%) de l'exigida a vint-i-vuit dies (28 d).  
 
 
551.9. Control de qualitat 

 
 

551.9.1. Control de procedència dels materials. 

 
 

551.9.1.1. Control de procedència del ciment 

 
Es seguiran les prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec.  
 
 

551.9.1.2. Control de procedència dels àrids 

 
Si amb els àrids s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries d'aquest Article o 
document acreditatiu de l'homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat de l'àrid, segons allò que s'ha 
indicat en l'apartat 551.12, els criteris descrits a continuació per realitzar el control de procedència dels àrids no 
seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponguin a la Direcció d’Obra. 
 
En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en l'apartat anterior, de cada procedència de l'àrid, i per a 
qualsevol volum de producció previst, es prendran quatre (4) mostres, segons la UNE-EN 932-1, i de cada fracció 
d'elles es determinarà: 
 

 El coeficient de Los Àngeles de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2.  

 La granulometria de cada fracció, especialment de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-1.  

 L'equivalent de sorra de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-8.  
 

La Direcció d’Obra podrà ordenar la repetició d'aquests assajos sobre noves mostres i la realització del següent 
assaig addicional: 
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 Contingut de partícules argiloses de l'àrid fi, segons la UNE 7133.  
 
 

551.9.2. Control de qualitat dels materials. 

 
 

551.9.2.1. Control de qualitat del ciment 

 
De cada partida de ciment que arribi a la central de fabricació es durà a terme la seva recepció, segons els criteris 
continguts en l'Article 202 d'aquest Plec. 
 
 

551.9.2.2. Control de qualitat dels àrids 

 
S'examinarà la descàrrega a l’abassegament o alimentació de la central de fabricació, rebutjant els àrids que, a 
simple vista, presentessin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors a quaranta mil·límetres 
(40 mm). S'abassegaran a banda aquells que presentessin alguna anomalia d'aspecte, tal com diferent coloració, 
segregació, llastres, plasticitat, etc. i es vigilarà l'alçada dels abassegaments i l'estat dels seus separadors i 
accessos.  
 
Sobre cada fracció d'àrid que es produeixi o rebi, es realitzaran els assajos següents:  
 
Almenys dos (2) cops al dia, un al matí i un altre a la tarda: 
 

 Equivalent de sorra de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-8.  

 Contingut de partícules argiloses de l'àrid fi, segons la UNE-EN 7133, si s’escau.  

 Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  
 

Almenys un (1) cop a la setmana, o sempre que canviï el subministrament d'una procedència aprovada: 
 

 Índex de llastres de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3.  
 

Almenys un (1) cop al mes, o sempre que canviï el subministrament d'una procedència aprovada: 
 

 Coeficient de Los Àngeles de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2.  

 Substàncies perjudicials, segons la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE)" vigent o normativa que la 
substitueixi. 
 

 

551.9.3. Control d'execució.  

 
 

551.9.3.1. Fabricació 

 
Es prendrà diàriament almenys una (1) mostra de la mescla d'àrids, i es determinarà la seva granulometria, 
segons la UNE-EN 933-1. Almenys una (1) vegada cada quinze dies (15 d) es verificarà la precisió de les 
bàscules de dosificació, mitjançant un conjunt adequat de pesos patró. 
 
Es prendran mostres a la descàrrega del mesclador, i amb elles s'efectuaran els assajos següents: 
 

 En cada element de transport:  
 

o Control de l'aspecte del formigó i, si s’escau, mesura de la seva temperatura. Es rebutjaran tots els 
formigons segregats o l'embolicada dels quals no sigui homogènia. 

 

 Almenys dos (2) cops al dia (matí i tarda): 
 

o Contingut d'aire oclòs en el formigó, segons la UNE-EN 12350-7.  
o Consistència, segons la UNE-EN 12350-2.  
o Fabricació de provetes per a assaig a compressió simple, segons la UNE-EN 12390-1. Les 

esmentades provetes es conservaran en les condicions previstes en l’esmentada Norma. 
 

El nombre de pastades diferents per al control de la resistència de cadascuna d'elles en un mateix lot formigonat, 
no haurà de ser inferior a tres (3) en carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, ni inferior a dos (2) a la 
resta. Per cada pastada controlada es fabricaran, almenys, tres (3) provetes.  
 
Es considerarà que la pastada està formada pel producte resultant de tres (3) descàrregues seguides de la 
mescladora. 
 
 

551.9.3.2. Posada en obra 

 
Es mesuraran la temperatura i la humitat relativa de l'ambient mitjançant un termohigrògraf registrador, per tenir 
en compte les limitacions de l'apartat 551.8. 
 
Almenys dos (2) cops al dia, un al matí i un altre a la tarda, així com sempre que variï l'aspecte del formigó, es 
mesurarà la seva consistència. Si el resultat obtingut sobrepassa els límits establerts respecte de la fórmula de 
treball, es rebutjarà la pastada. 
 
Es comprovarà sovint el gruix estès, mitjançant un punxó graduat o un altre procediment aprovat per la Direcció 
d’Obra, així com la forma d'actuació de l'equip de posada en obra, verificant la freqüència i amplitud dels 
vibradors. 
 
 

551.9.3.3. Control de recepció de la unitat acabada 

 
Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els tres (3) criteris 
següents a la capa de formigó magre vibrat: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de calçada.  

 Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m²) de calçada.  

 La fracció construïda diàriament. 
 

El gruix de la capa i l'homogeneïtat del formigó es comprovaran mitjançant extracció de testimonis cilíndrics en 
emplaçaments aleatoris, amb la freqüència fixada en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o la que, en 
el seu defecte, assenyali la Direcció d’Obra. El nombre mínim de punts a controlar per cada lot serà de dos (2), 
que s'ampliaran a cinc (5) si el gruix d'algun dels dos primers resultés ser inferior al prescrit o el seu aspecte 
indiqués una compactació inadequada. Els forats produïts es reompliran amb formigó de la mateixa qualitat que 
l'utilitzat en la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat. La Direcció d’Obra determinarà si 
els testimonis han de trencar-se a compressió simple en la forma indicada en l'apartat 551.6, podent servir com a 
assajos d'informació, segons l'apartat 551.10.1.2. 
 
Les provetes de formigó magre vibrat, conservades en les condicions previstes en la UNE-EN 12390-1, 
s'assajaran a compressió simple a vint-i-vuit dies (28 d), segons la UNE-EN 12390-3. La Direcció d’Obra podrà 
ordenar la realització d'assajos complementaris a set dies (7 d). 
 
En tots els semiperfils es comprovarà que la superfície estesa presenta un aspecte uniforme, així com l'absència 
de defectes superficials importants, tals com segregacions, modificació de l’acabament, etc. 
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Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24 h) de la seva execució i sempre 
abans de l'estesa de la següent capa mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI), 
segons la NLT-330, que haurà de complir allò que s'ha especificat en l'apartat 551.7.3.  
 
 
551.10. Criteris d'acceptació o rebuig 

 
 

551.10.1. Resistència mecànica.  

 
 

551.10.1.1. Assajos de control 

 
La resistència mitja d'un lot a una determinada edat es determinarà com mitja de les resistències de les provetes 
fabricades d'acord amb allò que s'ha indicat en l'apartat 551.9.3.1. 
 
A partir de la resistència mitja a compressió simple a vint-i-vuit dies (28 d) per a cada lot s'aplicaran els criteris 
següents: 
 

 Si la resistència mitja no fos inferior a l' exigida, s'acceptarà el lot.  

 Si fos inferior a ella, però no al seu noranta per cent (90%), el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assajos d'informació. Les esmentades sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al 
preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la minva de resistència, expressades 
ambdues en proporció.  

 Si la mitjana fos inferior al noranta per cent (90%) de l' exigida, es realitzaran assajos d'informació. 
 
 

551.10.1.2. Assajos d'informació 

 
Abans de transcorreguts vint-i-sis dies (26 d) de la seva posada en obra, s'extrauran del lot sis (6) testimonis 
cilíndrics, segons la UNE-EN 12504-1, situats en emplaçaments aleatoris que distin entre si un mínim de set 
metres (7 m) en sentit longitudinal, i separats més de cinquanta centímetres (50 cm) de qualsevol junta o vora. 
Aquests testimonis s'assajaran a compressió simple, segons la UNE-EN 12390-3 a l'edat de vint-i-vuit dies (28 d), 
després d’haver estat conservats durant les quaranta-vuit hores (48 h) anteriors a l'assaig en les condicions 
previstes en la UNE-EN 12504-1. 
 
El valor mitjà dels resultats d'aquests assajos es compararà amb el valor mitjà dels resultats del tram de prova o, 
si ho autoritzés la Direcció d’Obra, amb els obtinguts en un lot acceptat amb una situació i historial comparables 
amb el lot sotmès a assajos d'informació: 
 

 Si no fos inferior, el lot es considerarà acceptat.  

 Si fos inferior a ell, però no al seu noranta per cent (90%), s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

 Si fos inferior al seu noranta per cent (90%), però no al seu vuitanta per cent (80%), la Direcció d’Obra 
podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, per compte del Contractista, al seu càrrec.  

 Si fos inferior al seu vuitanta per cent (80%) es demolirà el lot i es reconstruirà, per compte del 
Contractista, al seu càrrec. 

 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de 
les quals sigui igual al doble de la minva de resistència, expressades ambdues en proporció. 
 
 

551.10.2. Gruix 

 
El gruix mitjà obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o 
en els Plànols de seccions tipus del Projecte. No més de dos (2) individus de la mostra assajada podran presentar 
resultats individuals inferiors a l'especificat en més d'un cinc per cent (5%). 
 
Si el gruix mitjà obtingut fos inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat, s'aixecarà la capa 
corresponent al lot controlat i es reposarà, per compte del Contractista. Si el gruix mitjà obtingut fora superior al 
vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat, es compensarà la diferència amb un gruix addicional equivalent de la 
capa superior aplicat en tota l'amplària de la secció tipus, per compte del Contractista, al seu càrrec. 
 
 

551.10.3. Rasant 

 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de les toleràncies especificades, ni existiran zones que retinguin aigua. Quan la tolerància sigui 
sobrepassada per defecte i no existeixin problemes d'entollada, la Direcció d’Obra podrà acceptar la superfície 
sempre que la capa superior a ella compensi la minva amb el gruix addicional necessari sense increment de cost 
per a infraestructures.cat. Quan la tolerància sigui sobrepassada per excés, es corregirà l'excés mitjançant 
fresat per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que no suposi una reducció del gruix de la capa per sota 
del valor especificat en els Plànols i que la superfície disposi d'un acabat semblant al conjunt de l'obra. 
 
 

551.10.4. Regularitat superficial 

 
En els trams on els resultats de la regularitat superficial excedeixin dels límits especificats en l'apartat 551.7.3, es 
procedirà de la manera següent: 
 

 Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts en l'apartat 
551.7.3 en menys del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes de 
regularitat superficial mitjançant fresat, sempre que no suposi una reducció del gruix de la capa per sota 
del valor especificat en els Plànols i que la superfície disposi d'un acabat semblant al conjunt de l'obra. 
Per compte del Contractista, al seu càrrec, es procedirà a la correcció dels defectes o bé a la demolició i 
transport a abocador.  

 Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts en l'apartat 
551.7.3 en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat, es demolirà el lot i es portarà a 
abocador per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 
 
551.11. Amidament i abonament 

 
Els amidaments es realitzaran sobre Plànols, i inclouran el tram de prova satisfactori. 
 
La capa de formigó magre vibrat completament acabat, fins i tot la preparació de la superfície de suport, 
s'amidarà per metres cúbics (m³), mesurats sobre Plànols. Es descomptaran les sancions imposades per 
resistència insuficient del formigó o per falta de gruix de la capa. Tret que el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars prevegi explícitament el contrari, es consideraran inclosos en l'abonament tota mena d'additius. 
 
Per a l'abonament dels additius a banda de l'abonament de la capa de formigó, serà necessari que s'hagi previst 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i, a més a més, que el seu ús hagi estat autoritzat per la 
Direcció d’Obra. En aquest cas, els additius s'abonaran per quilograms (kg) realment utilitzats. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
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551.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 

 

 NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc).  

 NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.  

 UNE 7133. Determinació de terrossos d'argila en àrids per a la fabricació de morters i formigons.  

 UNE-EN 196-3. Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d’adormiment i de 
l'estabilitat de volum.  

 UNE-EN 932-1. Assajos per determinar les propietats generals dels àrids. Part 1: Mètodes de mostratge.  

 UNE-EN 933-1. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat.  

 UNE-EN 933-2. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.  

 UNE-EN 933-3. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: Determinació de la 
forma de les partícules. Índex de llastres.  

 UNE-EN 933-8. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels fins. 
Assaig de l'equivalent de sorra.  

 UNE-EN 933-9. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels fins. 
Assaig blau de metilè.  

 UNE-EN 934-2. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, 
requisits, conformitat, marcat i etiquetatge.  

 UNE-EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes 
per a la determinació de la resistència a la fragmentació.  

 UNE-EN 12350-2. Assaigs de formigó fresc. Part 2: Assaig d’assentament. 

 UNE-EN 12350-7. Assaigs de formigó fresc. Part 7: Determinació del contingut d’aire. Mètodes de 
pressió. 

 UNE-EN 12390-1. Assaigs de formigó endurit. Part 1: Forma, mesures i altres característiques de les 
provetes i motllos.  

 UNE-EN 12390-3. Assaigs de formigó endurit. Part 3: Determinació de la resistència a compressió de 
provetes. 

 UNE-EN 12504-1. Assaigs de formigó en estructures. Part 1: Testimonis. Extracció, examen i assaig a 
compressió. 
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CAPÍTOL 6 . LLAMBORDINS 
 
 
 
 

Article 5601. Paviment de llambordins de formigó prefabricats 
 
 
 
5601.1. Definició 

 
Es defineix com a paviment de llambordins la superfície formada per llambordins de formigó prefabricats, 
col·locats o muntats sobre una capa de sorra, la qual es recolza igualment sobre una superfície de base. 
 
La geometria dels llambordins ha de permetre un acoblament segur i al mateix temps elàstic amb els llambordins 
adjacents, per obtenir una superfície continua. 
 
En aquests paviments, totes les forces de flexió transversals i circulars es reparteixen òptimament sobre un gran 
nombre de llambordins, fent impossible el desplaçament d’unes peces respecte a les altres. 
 
L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents:  

 

 Preparació de la superfície d’assentament.  

 Extensió i anivellació de la capa de sorra.  

 Col·locació dels llambordins. 

 Vibrat del paviment.  

 Segellat amb sorra. 

 Neteja de la superfície. 
 
 
5601.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.  
 
Independentment d’això, s'estarà a més a més en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 
de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

5601.2.1. Sorra 

 
Per a la capa d’anivellació, s’utilitzarà sorra gruixuda, entenent com a tal, la part del conjunt de fraccions 
granulomètriques garbellada pel tamís 5 mm, de la UNE-EN 933-2, i retinguda pel tamís  2 mm, de la UNE-EN 
933-2. 

 
Per al segellat dels llambordins, s’utilitzarà sorra fina, entenent com a tal, la part del conjunt de fraccions 
granulomètriques garbellada pel tamís 2 mm, de la UNE-EN 933-2, i retinguda pel tamís  0,063 mm, de la UNE-
EN 933-2.  
 
 

5601.2.2. Llambordí 

 
Les peces de llambordins compliran les prescripcions de l'Article 2602 d'aquest Plec i les addicionals que 
estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  
 
 
5601.3. Execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport pel 
que fa als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
 

5601.3.1. Transport i emmagatzematge 

 
La sorra es transportarà al lloc d'utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament neta. Hauran 
de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-la durant el seu transport. Per seguretat de la circulació 
vial serà inexcusable l’ús de cobertors per al transport per carreteres en servei. 
 
Els llambordins es transportaran des de fàbrica a obra de manera que es garanteixi la integritat dels mateixos i 
sempre que s'hagin arribat a les resistències i altres característiques especificades en aquest Article i en el 
Projecte. 
 
 

5601.3.2. Preparació de la superfície d’assentament 

 
Es comprovarà la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la qual vagi a estendre’s el paviment de 
llambordins. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte la Direcció d’Obra haurà d'indicar 
les mesures necessàries per obtenir l’esmentada regularitat superficial i, si s’escau, com esmenar les deficiències. 
 
 

5601.3.3. Extensió i anivellació de la capa de sorra 

 
Per sobre de la superfície d’assentament es col·locarà una capa de sorra gruixuda amb el gruix indicat als 
Plànols, lliure de fins, anivellant-la 1cm per sobre de la seva cota definitiva, per tal que al compactar el llambordí, 
el paviment resti a la seva cota definitiva. 
 
La sorra no haurà de restar a la intempèrie sense llambordí cap nit. 
 
 

5601.3.4. Col·locació dels llambordins 

 
Cal estudiar quin és el punt d’inici òptim i el sentit de la col·locació. Els primers llambordins guiaran la col·locació 
de la resta. 
 
En cas que el llambordí no tingui cap osca per a marcar la distància, les juntes hauran de ser de 2 a 3 mm. No 
se’ls donarà cops de martell ni es forçaran, sinó que s’hauran de col·locar amb facilitat. 
 
Les vorades, i en el seu cas les rigoles, s’hauran d’haver col·locat en primer lloc. 
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5601.3.5. Vibrat del paviment 

 
Un cop col·locats els llambordins, s’ajustaran aquests al llit de compactació mitjançant vibració. La vibració serà 
obligatòria per tal d’evitar deformacions locals al futur. 
 
La superfície del paviment de llambordins es vibrarà mitjançant placa vibratòria, corró mecànic estàtic o dinàmic, 
o allò que indiqui el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La superfície del vibrador i dels llambordins 
haurà d’estar neta i seca. 
 
 

5601.3.6. Segellat de les juntes 

 
Per tal de garantir el bon comportament del paviment, s’estendrà una capa de sorra fina amb una escombra 
manual o mecànica. 
 
A continuació es procedirà a un vibrat final. L’excés de sorra sobrant s’eliminarà amb un escombrat, mai amb 
aigua. 
 
 
5601.4. Especificacions de la unitat acabada 

 
La superfície del paviment de llambordins haurà de tenir els pendents indicats en els Plànols. 
 
La rasant de la superfície acabada no haurà de quedar amb una cota superior o inferior a 10 mm respecte la cota 
prevista al Projecte. 
 
La superfície de la capa haurà de presentar un aspecte uniforme.  
 
 

5601.5. Control de qualitat 

 
 

5601.5.1. Control de procedència i qualitat dels materials 

 
De cada procedència de la sorra, i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran quatre (4) mostres, i 
es determinarà que compleixi la granulometria prevista a l’apartat 5601.2.1 d’aquest Article. S'examinarà la 
descàrrega a l’abassegament o alimentació de la central de fabricació, rebutjant les parts que, a simple vista, 
presentin alguna anomalia d'aspecte i es vigilarà l'altura dels abassegaments i l'estat dels seus separadors i 
accessos.  
 
Quant als llambordins, se seguiran les prescripcions de l'Article 2602 d'aquest Plec. 
 
 

5601.5.2. Control d'execució 

 
Es comprovarà que la extensió de la capa de sorra sigui uniforme, que la granulometria estigui compresa entre 2 i 
5 mm, que la seva anivellació estigui 1 cm per sobre de la seva cota definitiva, que la col·locació del llambordins 
es fa deixant juntes d’entre 2 i 3 mm, que es realitzi el vibrat del paviment, i que el segellat de juntes es realitza 
amb una sorra de granulometria compresa entre 0,063 i 2 mm. 
 
 

5601.5.3. Control de recepció de la unitat acabada  

 
Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els dos (2) criteris 
següents al paviment de llambordins: 
 

 Dos-cents cinquanta metres quadrats (250 m²) de paviment.  

 La fracció construïda diàriament.  
 
Un cop realitzat el segellat de les juntes, per a cada lot, es comprovarà en tres (3) punts aleatoris la regularitat 
superficial del paviment amb un regle de tres (3) metres recolzat sobre el paviment en sentit transversal, mesurant 
la màxima elevació del regle respecte del paviment, la qual no podrà excedir de cinc (5) mm. Per a la resta del lot, 
es comprovarà visualment que la superfície presenta un aspecte uniforme. 
 
 
5601.6. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de la tolerància especificada a l’apartat 5601.4. 
 
Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua. Per a cada lot es buidarà un bidó d’aigua de 50 litres 
o més, i s’observarà que no existeixen punts d’estancament. En cas d’acumular-se l’aigua es rebutjarà el lot 
sencer, que haurà de ser demolit i transportat a abocador per compte del Contractista, al seu càrrec. 
 
Quant a la regularitat superficial, es realitzarà l’assaig del regle de 3 metres especificat a l’apartat anterior, a tres 
punts aleatoris. Si als tres punts escollits la màxima elevació del regle respecte el paviment és inferior a 5 mm i la 
inspecció visual no detecta punts amb anomalies, s’acceptarà el lot. En cas que algun dels punts superi els 5 mm, 
es dividirà el lot en cinc parts iguals i es repetirà l’assaig per a cadascun dels sublots. En els sublots on es detecti 
alguna mesura superior a 5 mm es demolirà el sublot i es transportarà a abocador per compte del Contractista, al 
seu càrrec. 
 
Quant a les dimensiones de les juntes, aquestes no podran excedir en més d’un 10% de la màxima indicada a 
l’apartat 5601.3.4 d’aquest Plec.   
 
 
5601.7. Amidament i abonament 

 
El paviment de llambordins s’amidarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, deduïts de les seccions 
previstes als Plànols de Projecte. 
 
L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i operacions 
necessaris per la completa execució de la unitat.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
5601.8. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
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Normes de referència 
 

 UNE-EN 1338. Llambordins de formigó: especificacions i mètodes d’assaig. 

 UNE 127338. Propietats i condicions de subministrament i recepció dels llambordins de formigó. 

 UNE-EN 933-2. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.  

 UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor modificat. 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 265 de 445 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL 7. OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
 
 
 
 

Article 5701. Vorades 
 
 
 
5701.1. Definició 

 
Es defineix la vorada com l’element que delimita la superfície d’una calçada, d'una vorera o d'una andana, que 
està formada per una faixa o cinta de formigó no armat executada in situ o bé per peces prefabricades de formigó, 
recolzada sobre una solera adequada. 
 
 
5701.2. Classificació 

 
Les vorades poden classificar-se segons la seva tipologia en dos tipus: 
 

 Vorades executades in situ. Son elements fabricats al seu lloc definitiu, executats amb un encofrant 
lliscant, capaç de moure’s, deixant enrere un formigó que ha de ser estable i amb capacitat de suportar-se 
a sí mateix.  

 Vorades prefabricades. Son elements prefabricats de formigó, transportats i col·locats al seu lloc definitiu.  
 
 
5701.3. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.  
 
Independentment d’això, s'estarà a més a més en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 
de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

5701.3.1. Materials per a vorades executades in situ 

 
Per a les vorades executades in situ s’utilitzarà un formigó de consistència seca, que eviti la tendència d’una 
massa d’aquestes característiques a enfonsar-se a la sortida del motllo. Tanmateix s’utilitzaran additius que 
assegurin la treballabilitat inicial del formigó. 
 
El ciment utilitzat serà d’enduriment ràpid, de classe 42,5R, 52,5N o 52,5R, segons l’Article 26 de la EHE-08 o bé 
l’indicat expressament al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 

La dosificació del formigó serà tal que garanteixi una alta treballabilitat inicial sense perdre la forma adoptada un 
cop desencofrat. 
 
 

5701.3.2. Materials per a l’execució de la vorada amb vorades prefabricades 

 
Els materials a utilitzar en l’execució d’aquesta unitat d’obra seran: 

 

 Formigó de resistència mínima de 20 N/mm2 per a la capa de fonamentació de la vorada. Complirà les 
prescripcions de l’Article 610 d’aquest Plec. La consistència serà plàstica o seca per tal de poder suportar 
el pes de la vorada en fresc. 

 Morter de ciment, de classe M5 o superior, segons indiqui el Projecte, d’acord amb l’Article 611 d´aquest 
Plec. 

 Vorades prefabricades. Compliran les prescripcions de l'Article 2601 d'aquest Plec i les addicionals que 
estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
 
5701.4. Execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport pel 
que fa als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
 

5701.4.1. Execució de la vorada in situ 

 
L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents:  

 

 Preparació de la superfície d’assentament sobre la qual es recolzarà la vorada. 

 Execució de la vorada amb un encofrant lliscant. L’encofrat vibrarà el formigó per tal de fluïdificar-lo, 
extrusionar-lo i consolidar la seva massa, de forma que es proveeixi una quantitat suficient de material fi a 
la superfície. 

 
 

5701.4.2. Execució amb vorades prefabricades 

 
L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents:  

 

 Preparació de la superfície d’assentament. 

 Execució de la solera d’acord amb les característiques i dimensions definides als Plànols 

 Col·locació de les vorades. Les juntes entre vorades seran d’un (1) cm com a màxim. 

 Segellat de les juntes amb morter. 
 

 
5701.5. Especificacions de la unitat acabada 

 
La superfície de les vorades haurà de presentar un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d’altres 
defectes, haurà de tenir el mateix pendent que el paviment que delimita i la rasant de la superfície acabada no 
haurà de quedar amb una cota superior o inferior a 5 mm respecte la cota prevista al Projecte. 
 
L’alineació de les vorades haurà de seguir la indicada als Plànols. 
 
En el cas de vorades prefabricades, les juntes han de ser inferiors o iguals a 1 cm i han de quedar rejuntades 
amb morter. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 266 de 445 
 

 
5701.6. Control de qualitat 

 
 

5701.6.1. Vorada executada in situ 

 
El formigó complirà les prescripcions de l’Article 610 d´aquest Plec. 
 
Al menys una (1) vegada al dia, així com sempre que variï l'aspecte del formigó, es mesurarà la seva 
consistència. Si el resultat obtingut sobrepassa els límits establerts respecte de la fórmula de treball, es rebutjarà 
la pastada.  
 
Es comprovarà que la part vista de la vorada té les dimensions i l’alineació indicada als Plànols. 
 
 

5701.6.2. Vorades prefabricades 

 
Es comprovarà que la part vista de la vorada té les dimensions i l’alineació indicada als Plànols. 
 
  

5701.6.3. Control de recepció de la unitat acabada 

 
 
Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els dos (2) criteris 
següents a la vorada: 
 

 Cinc-cents metres lineals (500 m) de vorada.  

 La fracció construïda diàriament.  
 

Per a cada lot es comprovarà l’alineació en planta i alçat de la vorada. 
 
 
5701.7. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
L’alineació en planta i alçat haurà de coincidir amb la indicada als Plànols, amb una tolerància de 10 mm en 
planta i 5 mm en alçat. 
 
Quant a les dimensiones de les juntes, en el cas de vorades prefabricades, aquestes no podran excedir en més 
d’un 10% de la indicada a l’apartat 5701.5. 
 
 
5701.8. Amidament i abonament 

 
Les vorades s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny. 
 
L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i operacions 
necessaris per la completa execució de la unitat.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
5701.9. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 

establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
 
 

Article 5702. Paviment de rajoles de formigó prefabricades 
 
 
 
5702.1. Definició 

 
Es defineixen com a paviment de rajoles de formigó prefabricades la superfície formada per rajoles de formigó 
prefabricades, que es col·loquen sobre una capa de morter en sec. 
 
La geometria de les rajoles ha de permetre un acoblament segur i al mateix temps elàstic amb les rajoles 
adjacents, per obtenir una superfície continua. 
 
L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents:  

 

 Preparació de la superfície d’assentament.  

 Extensió i anivellació de la capa de morter en sec.  

 Col·locació de les rajoles prefabricades de formigó, deixant les juntes necessàries. 

 Segellat de les juntes amb beurada de ciment. 

 Neteja de la superfície. 
 
 
5702.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.  
 
Independentment d’això, s'estarà a més a més en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 
de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
Les rajoles prefabricades de formigó compliran les prescripcions de l'Article 2602 d'aquest Plec i les addicionals 
que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
5702.3. Execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport pel 
que fa als equips emprats en l'execució de les obres. 
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5702.3.1. Transport i emmagatzematge 

 
Les rajoles prefabricades de formigó es transportaran des de fàbrica a obra de manera que es garanteixi la 
integritat de les mateixes i sempre que s'hagin arribat a les resistències i altres característiques especificades a 
l’Article 2602 d’aquest Plec i en el Projecte. 
 
 

5702.3.2. Preparació de la superfície d’assentament 

 
Es comprovarà la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la qual vagi a estendre’s la capa de morter 
de ciment en sec. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte la Direcció d’Obra, haurà 
d'indicar les mesures necessàries per obtenir l’esmentada regularitat superficial i si s’escau com esmenar les 
deficiències. 
 
 

5702.3.3. Extensió de la capa de morter 

 
S’estendrà una capa de morter de ciment en sec amb les característiques i dimensions que indiqui el Projecte. 
 
 

5702.3.4. Col·locació de les rajoles prefabricades de formigó 

 
Abans de col·locar les rajoles, s’executarà la base. 
 
Cal estudiar quin és el punt d’inici òptim i el sentit de la col·locació. Les primeres rajoles guiaran la col·locació de 
la resta. Les rajoles es col·locaran humides. 
 
Es deixaran juntes entre rajoles d’entre 1,5 i 3 mm. Les rajoles podran fixar-se amb martells de goma. 
 
Els elements que delimitin el paviment realitzat, tals com vorades i rigoles, s’hauran d’haver col·locat en primer 
lloc. 
 
 

5702.3.5. Segellat de les juntes 

 
Caldrà segellar les juntes entre rajoles amb beurada de ciment i netejar la superfície un cop realitzat el segellat.  
 
 
5702.4. Especificacions de la unitat acabada 

 
La superfície del paviment acabat haurà de tenir els pendents indicats en els Plànols, haurà de quedar a una cota, 
com a màxim, superior o inferior a 5 mm respecte la cota prevista al Projecte i haurà de presentar un aspecte 
uniforme.  
 
 
5702.5. Control de qualitat 

 
 

5702.5.1. Control de procedència i qualitat dels materials 

 
 
El ciment complirà les prescripcions de l’Article 202 d’aquest Plec. 
 
Quant a les rajoles prefabricades, es seguiran les prescripcions de l'apartat 5702-2 d'aquest Plec. 

 
 

5702.5.2. Control d'execució 

 
Es comprovarà que la regularitat superficial de la superfície d’assentament compleixi allò indicat als Plànols.  
 
Es comprovarà que la extensió de la capa de morter sigui uniforme, que la col·locació de les rajoles es faci 
deixant juntes d’entre 1,5 i 3 mm, i  que el segellat de juntes es realitzi amb una beurada de ciment. 
 
 

5702.5.3. Control de recepció de la unitat acabada  

 
Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els dos (2) criteris 
següents al paviment de rajoles prefabricades de formigó: 
 

 Dos-cents cinquanta metres quadrats (250 m²) de paviment. 

 La fracció construïda diàriament.  
 
Un cop realitzat el segellat de les juntes, per a cada lot, es comprovaran en tres (3) punts aleatoris la regularitat 
superficial del paviment amb un regle de tres (3) metres recolzada sobre el paviment en sentit transversal, 
mesurant la màxima elevació del regle respecte del paviment, la qual no podrà excedir de cinc (5) mm. Per a la 
resta del lot, es comprovarà visualment que la superfície presenta un aspecte uniforme. 
 
 
5702.6. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua. Per a cada lot es buidarà un bidó d’aigua de 50 litres 
o més, i s’observarà que no existeixen punts d’estancament. En cas d’acumular-se l’aigua es rebutjarà el lot 
sencer, que haurà de ser demolit i transportat a abocador per compte del Contractista, al seu càrrec. 
 
Quant a la regularitat superficial, es realitzarà l’assaig del regle de 3 metres especificat a l’apartat anterior a tres 
punts aleatoris. Si als tres punts escollits la màxima elevació del regle respecte el paviment és inferior a cinc (5) 
mm i la inspecció visual no detecta punts amb anomalies, s’acceptarà el lot. En cas que algun dels punts superi 
els cinc (5) mm, es dividirà el lot en cinc parts iguals i es repetirà l’assaig per a cadascun dels sublots. En els 
sublots on es detecti alguna mesura superior a cinc (5) mm es demolirà el sublot i es transportarà a abocador per 
compte del Contractista, al seu càrrec. 
 
Quant a les dimensiones de les juntes, aquestes no podran excedir en més d’un 10% de la màxima indicada a 
l’apartat 5702.5.2 d’aquest Plec.   
 
 
5702.7. Amidament i abonament 

 
El paviment de rajoles de formigó prefabricades s’amidarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, deduïts 
de les seccions previstes als Plànols del Projecte. 
 
L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i operacions 
necessaris per la completa execució de la unitat.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
5702.8. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 
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El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
 
 

Article 5703. Rigoles prefabricades 
 
 
 
5703.1. Definició 

 
Es defineix l’encintat de rigoles prefabricades com la faixa de rigoles prefabricades, col·locada sobre una base 
d’assentament, adossada a les vorades de calçada amb l’objecte de facilitar el drenatge superficial i encintar la 
capa de trànsit de la calçada. 
 
 

5703.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.  
 
Independentment d’això, s'estarà a més a més en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, 
de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
Els materials a utilitzar a l’execució d’aquesta unitat d’obra seran: 

 

 Formigó de resistència mínima de vint (20) N/mm2, en la base de les rigoles. Complirà les prescripcions 
de l’Article 610 d’aquest Plec. La consistència serà plàstica o seca per tal de poder suportar el pes de la 
rigola en fresc. 

 Morter de ciment, de classe M5 o superior, segons indiqui el Projecte, d’acord amb l’Article 611 d´aquest 
Plec. 

 Rigoles prefabricades. Compliran les prescripcions de l'Article 2601 d'aquest, i les addicionals que 
estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

 
 
5703.3. Execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport pel 
que fa als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents:  

 

 Preparació de la superfície d’assentament. 

 Execució de la solera d’acord amb les característiques i dimensions definides al Projecte. 

 Col·locació de les rigoles. Les juntes entre rigoles seran de dos (2) mm com a màxim. 

 Segellat de les juntes amb beurada, segons determini el Projecte. 
 

5703.4. Especificacions de la unitat acabada 

 
La superfície de les rigoles haurà de presentar un aspecte uniforme, haurà de tenir un pendent igual o superior al 
2% en sentit transversal i la seva rasant acabada no haurà de quedar amb una cota superior o inferior a cinc (5) 
mm respecte la cota prevista al Projecte. 
 
L’alineació de les rigoles haurà de seguir la indicada als Plànols. 
 
 
5703.5. Control de qualitat 

 
Es comprovarà que l’alineació de la rigola és la indicada als Plànols i que les juntes queden segellades amb la 
beurada de ciment indicada al Projecte. 
 
Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els dos (2) criteris 
següents a la rigola: 
 

 Cent metres lineals (100 m) de rigola.  

 La fracció construïda diàriament.  
 

Per a cada lot es comprovarà l’alineació en planta i alçat de la rigola i la separació entre juntes. 
 
 
5703.6. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
L’alineació en planta haurà de coincidir amb la indicada als Plànols, amb una tolerància de deu (10) mm en planta 
i cinc (5) mm en alçat. 
 
Quant a les dimensiones de les juntes, aquestes no podran excedir en més d’un 10%  de la indicada a l’apartat 
5703.3 d’aquest Plec.  
 
 
5703.7. Amidament i abonament 

 
L’encintat de rigoles prefabricades s’amidarà per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el 
terreny. 
 
L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i operacions 
necessaris per la completa execució de la unitat.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
5703.8. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
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establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
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CAPÍTOL 1. COMPONENTS 

 

 
 

Article 600. Armadures a utilitzar en formigó armat. 
 
 
600.1. Definició 

 
Es defineixen com a armadures a utilitzar en formigó armat al conjunt de barres d'acer que es col·loquen a 
l'interior de la massa de formigó per ajudar a aquest a resistir els esforços a què està sotmès. 
 
 
600.2. Materials 

 
Veure Article 240, "Barres corrugades per a formigó estructural". 
Veure Article 241, "Malles electrosoldades". 
Veure Article 242, "Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia". 
 
 
600.3. Forma i dimensions 

 
La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades als Plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
No s'acceptaran les barres que presentin esquerdes, bufaments o minves de secció superiors al quatre i mig per 
cent (4,5 %). 
 
 
600.4. Doblegat 

 
Excepte indicació en contra del Projecte, els radis interiors de doblegat de les armadures no seran inferiors als 
valors que s'indiquen a la Taula 600.1. 

Taula 600.1 
 

Acer 

Ganxos, patilles i ganxo en U 
Barres doblegades i altres barres 

corbades 

Diàmetre de la barra en mm Diàmetre de la barra en mm 

 < 20  ≥ 20  ≤ 25  > 25 

B 400 S 
B 400 SD 

4  7  10  12  

B 500 S 
B 500 SD 

4  7  12  14  

 
 

Els cèrcols o estreps de diàmetre igual o inferior a dotze mil·límetres (12 mm) podran doblegar-se amb radis 
menors als indicats a la Taula 600.1 sempre que això no origini en les esmentades zones de les barres un principi 
de fissuració. Per tal d’evitar aquesta fissuració, el diàmetre emprat no haurà de ser inferior a tres (3) vegades el 
diàmetre de la barra, ni a tres centímetres (3 cm). 
 
En el cas de malles electrosoldades són vàlides les limitacions anteriors sempre que el doblegat es faci a una 
distància igual o superior a quatre (4) diàmetres comptats a partir del nus, o soldadura, més proper. En cas 
contrari, el diàmetre mínim de doblegat no podrà ser inferior a vint (20) vegades el diàmetre de l’armadura. 
 
El doblegat es realitzarà a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques, amb velocitat constant, i 
amb l’ajut de mandrins, de manera que la curvatura sigui constant a tota la zona. Excepcionalment, en el cas de 
barres parcialment formigonades, es podrà admetre el doblegat per procediments manuals. 
 
Si resultés imprescindible realitzar desdoblegats a obra, com és el cas d’algunes armadures d’espera, es 
realitzaran amb processos d’execució contrastats, havent de comprovar que no s’hi han produït fissures o 
fractures. En cas contrari, es substituiran els elements fets malbé. Si la operació de desdoblegat es fes en calent, 
caldrà adoptar les mesures adequades per no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
 
 

600.5. Col·locació 

 
Serà d’aplicació allò indicat a l’apartat 69.4 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent 
que la substitueixi. 
 
Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia i òxid no adherent. Es disposaran d'acord amb les 
indicacions dels Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i es fixaran entre si mitjançant les 
oportunes subjeccions, mantenint mitjançant peces adequades la distància a l'encofrat, de manera que quedi 
impedit tot moviment de les armadures durant l'abocament i compactació del formigó, i permetent a aquest 
embolcallar-les sense deixar coqueres. 
 
Aquestes precaucions hauran d'extremar-se amb els cèrcols dels suports i armadures de l'extradós de plaques, 
lloses o voladissos, per evitar el seu descens. 
 
Quan les barres el col·loquin en capes horitzontals separades, les barres de cada capa s’hauran de situar 
verticalment una sobre l’altra, de forma que l’espai entre les columnes de barres resultants permeti el pas d’un 
vibrador intern. 
 
La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, serà igual o superior al valor més 
gran d’entre els següents: 
 

 Vint mil·límetres (20 mm) excepte en biguetes i lloses alveolars pretesades on s’agafaran quinze 
mil·límetres ( 15 mm). 

 El diàmetre de la més gran. 

 Una amb vint-i-cinc (1,25) vegades la grandària màxima de l’àrid. 
 
En el cas d’elements prefabricats es podrà valorar, en funció de cada cas, la disminució de les distàncies mínimes 
esmentades prèvia justificació especial. 
 
La distància lliure entre la superfície exterior de l’armadura i el parament més pròxim haurà de complir amb allò 
establert a l’apartat 37.2.4 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la 
substitueixi. 
 
També serà d’aplicació allò indicat a l’apartat 69.4.1 d’aquesta Instrucció EHE-08. 

 
Els empalmaments i cavalcaments hauran de venir expressament indicats en els Plànols, o en cas contrari es 
disposaran d'acord amb les ordres de la Direcció d’Obra. 
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Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de la Direcció d’Obra l'aprovació 
per escrit de les armadures col·locades. 
 
 
600.6. Control de qualitat 

 
El control de qualitat es realitzarà d'acord amb allò que s'ha prescrit en la "Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08) o normativa vigent que la substitueixi. Els nivells de control de qualitat, d'acord amb el que preveu 
l’esmentada Instrucció, seran els indicats al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i a la zona inferior dreta 
de cada plànol. 
 
 
600.7. Amidament i abonament 

 
Les armadures d'acer a utilitzar en formigó armat s’amidaran per quilograms (kg) deduïts dels Plànols, aplicant 
per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels esmentats Plànols. 
 
Es considera inclòs en el preu el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 
lligams, eventuals soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, així com els cavalcaments necessaris, encara 
que no estiguessin detallats en els Plànols.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 
 

Article 601. Armadures actives a utilitzar en formigó pretesat o posttesat 
 
 
601.1. Definició 

 
Es denominen armadures actives a les d'acer d'alta resistència mitjançant les quals s'introdueix l'esforç de 
pretesat. 
 
 
601.2. Materials 

 
Veure Article 243, "Filferros per a formigó pretesat". 
Veure Article 244, "Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretesat". 
Veure Article 245, "Cordons de set (7) filferros per a formigó pretesat". 
Veure Article 246, "Tendons per a formigó pretesat". 
Veure Article 247, "Barres de pretesat". 
Veure Article 248, "Accessoris per a formigó pretesat". 
 
S'entén per tendó el conjunt de les armadures actives allotjades dins un mateix conducte o beina. 
 
Existeixen també altres elements que es poden utilitzar per constituir les armadures actives. Però en aquests 
casos serà preceptiu obtenir una autorització prèvia de la Direcció d’Obra per a la seva utilització. 
 
Les armadures actives poden ser de dos tipus: 
 

 Armadures preteses: Les que es tesen abans de l'abocament del formigó, al qual transmeten el seu 
esforç per adherència un vegada endurit.  

 Armadures postteses: Les que es tesen un vegada endurit el formigó, al qual transmeten el seu esforç per 
mitjà d'ancoratges. 

 
 
601.3. Transport i emmagatzematge 

 
El transport de l'acer de pretesat es realitzarà en vehicles coberts i de forma que vagi degudament embalat i 
protegit contra la humitat, deteriorament, contaminació i greixos. 
 
L'emmagatzematge es realitzarà en locals ventilats, en els que no pugui embrutar-se la superfície del material i a 
l'abric de la humitat del sòl i parets per evitar riscos d'oxidació o corrosió. S'adoptaran les precaucions precises al 
magatzem per evitar qualsevol deteriorament dels acers a causa de l'atac químic, operacions de soldadura 
realitzades en les proximitats i altres causes. 
 
Abans d'emmagatzemar els acers es comprovarà que estan nets, sense taques de greix, oli, pintura, pols, terra o 
qualsevol altra matèria perjudicial per a la seva bona conservació i posterior adherència. 
 
Els acers s’hauran d'emmagatzemar curosament classificats segons els seus tipus, classes i lots de què 
procedeixin. 
 
L'estat de la superfície de tots els acers serà sempre objecte d'examen abans del seu ús, especialment després 
d'un llarg emmagatzematge en obra, a fi d'assegurar-se que no presenten alteracions perjudicials. Si la Direcció 
d’Obra ho considera necessari, ordenarà la realització dels assajos de comprovació que cregui oportuns. 
 
 
601.4. Col·locació d'armadures i accessoris 

 
La posició de les armadures o les seves beines a l'interior dels encofrats, s'ajustarà a allò que s'ha indicat en els 
Plànols, per a la qual cosa es subjectaran amb filferros o galzes. La Direcció d’Obra aprovarà la distribució dels 
galzes i disposició dels suports per aconseguir l'adequat traçat de les armadures i la seva perfecta i permanent 
subjecció. 
 
En tot cas, els mitjans de fixació adoptats seran tals que no provoquin augments de fregament de les armadures 
quan es tesin. S'haurà de tenir present la possibilitat de flotació de les beines en els casos en que el formigonat 
s'efectuï abans de l'enfilat de les armadures. Les condicions tèrmiques hauran de tenir-se en compte si una 
variació important en la temperatura pogués provocar una modificació en el reglatge de la posició dels tendons. 
En particular, les fixacions hauran de resistir als efectes que puguin derivar-se de les variacions de temperatura. 
 
Les unions entre trossos successius de beines o entre beines i ancoratges hauran de tenir una hermeticitat que 
garanteixi que no pot penetrar beurada de ciment durant el formigonat. 
 
També serà necessari assegurar-se que la posició dels tendons dins les seves beines o conductes és l'adequada. 
Per a això, si fos necessari, es recorrerà a l'ús d'espaiadors. Queda terminantment prohibit deixar les armadures o 
les seves beines sobre el fons de l'encofrat per anar-les aixecant després, a mesura que es formigoni la peça, fins 
a col·locar-les en la posició adequada. 
 
En els elements amb armadures preteses caldrà concedir un atenció particular al paral·lelisme de les mateixes. 
 
El muntatge dels dispositius d'ancoratge es realitzarà seguint estrictament les especificacions pròpies del sistema 
utilitzat. En els punts en què es vagi a disposar d'un ancoratge, es col·locarà en l'encofrat o motlle un tac adequat 
per formar un encaix, en el qual recolzi l'ancoratge i que faciliti la col·locació del material de protecció de 
l'ancoratge un vegada acabat el tesat i la injecció. Les plaques de repartiment dels ancoratges s’han de col·locar 
perpendiculars al traçat dels tendons corresponents, a fi de que l'eix del gat coincideixi amb el del traçat. Per 
aconseguir una perfecta col·locació, aquest traçat haurà de ser recte als voltants de l'ancoratge, almenys en la 
longitud prescrita en les especificacions del sistema de pretesat. La fixació dels ancoratges a l'encofrat o motlle 
haurà de garantir que es manté la seva posició durant l'abocament i compactació del formigó. 
 
Abans d'utilitzar un ancoratge, es comprovarà que les falques i l'interior dels tacs o cons femella d'ancoratge 
estan nets de tal forma que aquelles puguin moure's lliurement dins l'ancoratge per a la seva perfecta 
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acomodació. Les femelles de les barres i femelles han d'estar netes i greixades, mantenint-les amb els seus 
embolcalls protectors fins al moment de la seva utilització. Les barres roscades que hagin d'introduir-se en 
conductes a l'efecte disposats en el formigó de la peça que es va a pretesar, s’hauran de protegir adequadament 
per evitar que es danyin per abrasió els seus extrems roscats durant la col·locació. 
 
Les dents de les falques es netejaran amb raspall de filferro, per eliminar qualsevol brutícia o oxidació que es 
pogués haver acumulat en els clivells. La superfície exterior de les falques s’haurà de recobrir, durant el seu 
emmagatzematge, amb grafit o cera. Hauran de portar les marques necessàries perquè no puguin confondre's, 
unes amb altres, les destinades a l'ancoratge de tendons de característiques diferents. Quan els ancoratges 
siguin reutilitzables, per exemple en el cas d'armadures preteses, es tornaran a magatzem per a la seva neteja i 
revisió un cop usats. 
 
En el moment de la seva posada en obra, les armadures hauran d'estar lliures d'òxid no adherent i perfectament 
netes, sense traces de greix, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altra matèria perjudicial per a la seva bona 
conservació o la seva adherència. No presentaran indicis de corrosió, defectes superficials aparents, punts de 
soldadura, ni plecs o doblegats. S'admet que les armadures. en el moment de la seva utilització, presentin 
lleugera oxidació adherent, entenent-se per tal la que no es desprèn al fregar les armadures amb raspall de 
filferro o un drap sec. 
 
S’ha d'evitar tot contacte, directe o electrolític, entre els acers de pretesat i altres metalls, a causa del perill que es 
produeixi l'efecte pila. 
 
S'adoptaran les precaucions necessàries per evitar que les armadures, durant la seva col·locació en obra, 
experimentin danys, especialment entalladures o escalfaments locals que puguin modificar les seves 
característiques. Es cuidarà especialment que, en les proximitats de la zona activa de les armadures de pretesat, 
no es realitzin operacions de soldadura o altres capaces de desprendre calor, per evitar que els acers resultin 
sotmesos a temperatures elevades, corrents paràsites o espurnes despreses al soldar. 
 
Tot ajust de longitud o arranjament dels extrems de les armadures es farà mecànicament o per oxitall. Cas 
d'utilitzar el bufador, s'evitarà atentament que la flama pugui arribar a altres tendons ja tesats. La zona d'acer 
alterada per l'operació d'oxitall haurà de quedar fora de la zona activa de l'armadura. 
 
No s'utilitzaran empalmaments de tendons no previstos en els Plànols, excepte autorització expressa de la 
Direcció d’Obra. Es recorda en aquest cas la necessitat que l'eixamplament de la beina al voltant de 
l’empalmament ha de tenir suficient longitud per no coartar el seu moviment durant el tesat del tendó. 
 
Una vegada col·locats els tendons, i abans d'autoritzar el formigonat, la Direcció d’Obra revisarà tant les 
armadures com les beines, ancoratges i la resta d'elements ja disposats en la seva posició definitiva. Es 
comprovarà si la posició de les armadures és conforme amb la indicada en els Plànols i si les seves subjeccions 
són les adequades per garantir la invariabilitat de la seva posició durant el formigonat. 
 
En el interval de temps entre el formigonat i la injecció de la beina es prendran les precaucions necessàries per 
evitar l'entrada, a través dels ancoratges, d'aigua o qualsevol altre agent agressiu, capaç d'ocasionar la corrosió 
del tendó o ancoratges. 
 
Un cop acabades les operacions de tesat i, si escau, de retesat, i realitzada la injecció dels conductes en què van 
allotjades les armadures, totes les peces que constitueixen l'ancoratge s’hauran de protegir contra la corrosió, 
mitjançant formigó, morter, pintura o un altre tipus de recobriment adequat. Aquesta protecció haurà d'efectuar-se 
el més aviat possible i, en tot cas, abans de transcorregut un mes des de l’acabament del tesat. 
 
El termini d'un mes indicat per efectuar la protecció definitiva dels ancoratges, s’ha de interpretar com un màxim 
que convé rebaixar sempre que sigui possible i, sobretot, quan l'estructura es troba sotmesa a atmosferes molt 
agressives. En el cas que fos impossible, pel pla d'obra previst, realitzar la injecció i la consegüent protecció 
d'ancoratges en el termini indicat, s'assegurarà una protecció provisional de les armadures per un altre mètode 
eficaç, tal com la injecció d'oli soluble. L’esmentada protecció provisional no ha d'obstaculitzar el seu possible 
tesat posterior ni la injecció definitiva. 
 

Si s'han de tallar els extrems de les armadures d'un ancoratge ja tesat, el tall s'efectuarà com a mínim a tres 
centímetres (3 cm) de l'ancoratge, i aquesta operació no podrà fer-se fins que s’hagi endurit el morter d'injecció, 
tret que l'espera pogués condicionar el ritme del procés constructiu previst. 
 
601.5. Distàncies entre armadures i recobriments 

 
Serà d’aplicació allò indicat a l’apartat 70.2.2. de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa 
vigent de la substitueixi. 
 
 

601.5.1. Armadures preteses 

 
La separació dels conductes o dels tendons de pretesat haurà de permetre l’adequada col·locació i compactació 
del formigó, garantint una correcta adherència entre els tendons o les beines i el formigó. 
 
Les armadures preteses s’hauran de col·locar separades. La separació lliure mínima dels tendons individuals, 
horitzontal i vertical, serà igual o superior al més gran dels valors següents: 
 
 

 Vint mil·límetres (20 mm) per a la separació horitzontal en tots els casos, excepte en biguetes i lloses 
alveolars pretesades on s’agafaran quinze mil·límetres (15 mm), i deu mil·límetres (10 mm) per a la 
separació vertical. 

 El diàmetre de la més gran. 

 Una amb vint-i-cinc (1,25) vegades la grandària màxima de l’àrid per a la separació horitzontal, cero amb 
vuit (0,8) vegades per a la separació vertical. 

 
En el cas de forjats unidireccionals es podran agrupar els filferros en posició vertical sempre que siguin de la 
mateixa qualitat i diàmetre. En aquest cas, per determinar la magnitud dels recobriments i les distàncies lliures a 
les armadures veïnes, es considerarà el perímetre real de les armadures. 
 
 

601.5.2. Armadures postteses 

 
Com a norma general s'admet la col·locació en contacte de diverses beines formant grup, limitant-se a dos en 
horitzontal i a no més de quatre en el seu conjunt. Per a això, les beines hauran de ser corrugades i, a cada 
costat del conjunt, haurà de deixar-se espai suficient perquè pugui introduir-se un vibrador. 
 
Les distàncies lliures entre beines o grups de beines en contacte, o entre aquestes beines i la resta d’armadures, 
hauran de ser almenys iguals al més gran dels valors següents: 
 
En direcció vertical: 
 

 El diàmetre de la beina. 

 La dimensió vertical de la beina, o grup de beines. 

 Cinc centímetres (5 cm). 
 
En direcció horitzontal: 
 

 El diàmetre de la beina. 

 La dimensió horitzontal de la beina. 

 Quatre centímetres (4 cm). 

 Una amb sis (1,6) vegades la dimensió més gran de les beines individuals que formen un grup de beines. 
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601.5.3. Recobriments  

 
En el cas d’armadures passives o armadures actives preteses, els recobriments hauran de complir les condicions 
següents: 
 

 Quan es tracti d’armadures principals, el recobriment haurà de ser igual o superior al diàmetre de la barra 
(o diàmetre equivalent, si es tracta d’un grup de barres) i a cero amb vuit (0,8) vegades la grandària 
màxima de l’àrid. Si la disposició d’armadures respecte als paraments dificulta el pas del formigó, 
s’agafarà una amb vint-i-cinc (1,25) vegades la grandària màxima de l’àrid. 

 Per qualsevol classe d’armadures passives (fins i tot estreps) o armadures actives preteses, es complirà 
amb allò establert a l’apartat 37.2.4. de la “Instrucció de Formigó Estructural (EH-08)” o normativa vigent 
que la substitueixi. 

 En el cas d’elements (biguetes o plaques) prefabricats en instal·lació industrial fixa, el recobriment real de 
formigó mai podrà ser inferior a quinze mil·límetres (15 mm). 

 El recobriment de les barres doblegades no serà inferior a dos diàmetres, mesurat en la direcció 
perpendicular al pla de la corba. 

 Quan es tracti de superfícies límits del formigonat que en situació definitiva quedin embegudes en la 
massa del formigó, el recobriment no serà menor que el diàmetre de la barra o diàmetre equivalent quant 
es tracti d’un grup de barres, ni de cero amb vuit (0.8) vegades la grandària màxima de l’àrid. 

 
Quan per exigències de qualsevol tipus (durabilitat, protecció contra incendis o utilització de grups de barres), el 
recobriment sigui superior a 50 mm, es considerarà la possible conveniència de col·locar una malla de 
repartiment al mig del gruix del recobriment a la zona de tracció, amb una quantia geomètrica del cinc (5) per mil 
de l’àrea de recobriment per barres o grups de barres de diàmetre (o diàmetre equivalent) igual o inferior a trenta 
dos mil·límetres (32 mm), i del deu (10) per mil per diàmetres (o diàmetres equivalents) superiors a trenta dos 
mil·límetres (32 mm),  
 
En peces formigonades contra el terreny, el recobriment mínim serà de setanta mil·límetres (70 mm), excepte que 
s’hagi preparat el terreny i disposat un formigó de neteja, no sent aplicable en aquest cas allò establert al paràgraf 
anterior. 
 
En el cas de les armadures actives postteses, els recobriments mínims en les direccions horitzontal i vertical 
seran al menys iguals al més gran dels límits següents, i mai podran ser superiors a vuitanta mil·límetres (80 mm): 
 

 Quaranta mil·límetres (40 mm). 

 El més gran dels següents valors: la menor dimensió o la meitat de la major dimensió de la beina o grups 
de beines en contacte. 

 
 
601.6. Toleràncies de col·locació 

 
El sistema de toleràncies adoptat estarà clarament establert al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, be 
per justificació en el Projecte, be per referència a l’Annex 11 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 
S’admetrà una variació Δ en la posició dels tendons, en comparació amb la posició definida al Projecte, fins als 
límits indicats a continuació: 
 

 Quant L ≤ 200 mm: 
 

o Δ = ± 0,025 L , per a tendons que siguin part d’un cable, tendons simples i cordons. 
 

 Quant L > 200 mm:   
 

o Per a tendons que siguin part d’un cable i per tendons simples, el valor més gran entre Δ = ± 0,025 L 
ó  Δ = ± 20 mm 

o Per a cordons, el valor més gran entre Δ = ± 0,04 L ó  Δ = ± 30 mm 
 

on L indica el cantell o amplada de la secció transversal. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà establir utilitzar toleràncies diferents de les definides 
anteriorment, sempre que es demostri que no redueixen el nivell de seguretat requerit. 
 
Les toleràncies respecte al recobriment del formigó no excediran dels valors següents: 
 

 ± 5 mm en elements prefabricats. 

 ± 10 mm en elements formigonats in situ. 
 
 
601.7. Tesat 

 
 

601.7.1. Definició 

 
S'entén per tesat el conjunt d'operacions necessàries per posar en tensió les armadures actives. 
 
 

601.7.2. Programa de tesat 

 
Els Plànols inclouran un programa de tesat que defineixi l'ordre en què han de realitzar-se les operacions de tesat 
en relació amb el procés constructiu i la magnitud de la càrrega a aplicar a cadascuna, detallant almenys: 
 

 Les successives etapes parcials de pretesat.  

 Ordre de tesat dels tendons en cada etapa.  

 Resistència del formigó en cada etapa de tesat.  

 Tensió d'ancoratge de cada tendó en cada fase.  

 Allargaments que s’han d'obtenir. 
 

En els casos en què es modifiqui el procés constructiu de la peça o estructura, la Direcció d’Obra haurà d'aprovar 
el nou procés constructiu i preparar, d'acord amb ell, el corresponent programa de tesat. 
 
En cas de ser necessàries operacions de tesat o destesat, hauran de figurar també en el programa. 
 
 

601.7.3. Operació de tesat 

 
El tesat no s'iniciarà sense autorització prèvia de la Direcció d’Obra, la qual comprovarà que el formigó ha 
aconseguit, almenys, una resistència igual a l'especificada com a mínima per poder començar l’esmentada 
operació. 
 
Es comprovarà escrupolosament l'estat de l'equip de tesat, i es vigilarà el compliment de les especificacions del 
sistema de pretesat. En particular es cuidarà que el gat recolzi perpendicularment i estigui centrat sobre 
l'ancoratge. 
 
Durant l'operació de tesat s’hauran d'adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol dany a persones. 
 
S’haurà de prohibir que, en les proximitats de la zona en què va a realitzar-se el tesat, existeixi més personal que 
el que hi hagi d’ intervenir. Per darrere els gats es col·locaran proteccions resistents i es prohibirà, durant el tesat, 
el pas entre aquestes proteccions i el gat. 
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No es permetrà el tesat quan la temperatura sigui inferior a dos graus centígrads (+ 2º C). 
 
El tesat, efectuat per un o pels dos extrems de l’element, segons el programa establert, es farà de manera que les 
tensions augmentin lenta i progressivament fins arribar al valor fixat en el Projecte. 
 
Un cop aconseguida la càrrega prescrita en el programa de tesat es procedirà a l'ancoratge de les armadures del 
tendó. 
 
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat es produeix penetració controlada de la falca, serà necessari mesurar 
l'allargament final, un cop acabada la penetració. 
 
A fi de reduir els fregaments es podran utilitzar productes lubricants sempre que no suposin perill de corrosió per 
a cap element dels tendons, i que permetin un perfecte rentat posterior dels conductes i les armadures actives per 
assegurar la correcta injecció. 
 
 

601.7.4. Control del tesat 

 
El control de la força de pretesat introduïda es realitzarà mesurant simultàniament l'esforç exercit pel gat i 
l'allargament experimentat per l'armadura. 
 
L'esforç de tracció exercit pel gat haurà de ser igual a l'indicat en el programa de tesat, i els aparells de mesura 
utilitzats hauran de ser tals que permetin garantir que la força de pretesat introduïda a les armadures no difereix 
de la indicada en el referit programa de tesat en més del cinc per cent (5 %). 
 
La mesura dels allargaments podrà fer-se en el propi gat sempre que la subjecció de les armadures al gat no 
presenti risc de lliscament relatiu entre ambdós. En cas contrari els allargaments es mesuraran respecte a 
marques fetes en les pròpies armadures. Aquestes mesures es faran amb precisió no inferior al dos per cent (2 
%) de l'allargament total. 
 
 

601.7.5. Toleràncies 

 
Els allargaments no podran diferir dels previstos en el programa de tesat en més el cinc per cent (5 %). Cas de 
superar-se aquesta tolerància, s'examinaran les possibles causes de variació, tals com errors de lectura, de 
secció de les armadures, de mòduls d'elasticitat o dels coeficients de fregament, ruptura d'algun element del 
tendó, taps de morter, etc, i es procedirà a un tesat amb nou amidament dels allargaments. 
 
Si durant el tesat es trenca un o més filferros i l'armadura de l'element està constituïda per un gran nombre d'ells, 
es podrà aconseguir la força total de pretesat necessària augmentant la tensió en els restants, sempre que per a 
això no sigui necessari elevar la tensió en cada filferro individual en més d'un cinc per cent (5 %) del valor 
inicialment previst. L'aplicació de tensions superiors requereix un nou estudi, que haurà d'efectuar-se basant-se 
en les característiques mecàniques dels materials realment utilitzats. 
 
En tots aquests casos serà necessari realitzar la corresponent comprovació a ruptura de l'element, tenint en 
compte les noves condicions en què es troba. 
 
La pèrdua total en la força de pretesat, originada per la ruptura de filferros irreemplaçables, no podrà excedir mai 
del dos per cent (2 %) de la força total prevista de pretesat. 
 
 
601.8. Amidament i abonament 

 
Les armadures actives s’amidaran per quilograms (kg) col·locats en obra, deduïts dels Plànols, aplicant per a 
cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels Plànols, mesurades entre cares 
exteriors de les plaques d'ancoratge. 

 
Els ancoratges actius i passius, empalmaments i la resta d'accessoris, així com les operacions de tesat, la 
injecció i eventuals cànons i patents d'utilització, es consideraran inclosos en el preu de l'armadura activa. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 
 

Article 610. Formigons 
 
 
 
610.1. Definició. 

 
Es defineix com a formigó la mescla en proporcions adequades de ciment, àrid gros, àrid fi i aigua, amb o sense 
la incorporació d'additius o addicions, que desenvolupa les seves propietats per enduriment de la pasta de ciment 
(ciment i aigua). 
 
Els formigons que aquí es defineixen compliran les especificacions indicades en la "Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, així com les especificacions addicionals contingudes 
en aquest Article. 
 
Als efectes d'aplicació d'aquest Article, es contemplen tot tipus de formigons. A més a més per a aquells que 
formin part d'altres unitats d'obra, es considerarà el que disposen els corresponents articles d’aquest Plec. 
 
 
610.2. Materials. 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/92 
(modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de la 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Els materials components del formigó compliran les prescripcions recollides en els Articles següents d'aquest 
Plec: 
 

 Article 202, Ciments. 

 Article 280, Aigua emprada en morters i formigons. 

 Article 281, Additius emprats  en morters i formigons. 

 Article 283, Addicions emprades en formigons. 
 
Els àrids, la definició dels quals serà la que figura en l'Article 28 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)" o normativa  vigent que la substitueixi, compliran totes les especificacions recollides en l’esmentada 
Instrucció. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà la freqüència i la 
grandària dels lots per a la realització dels assajos previstos en l'apartat 85.2 de la "Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, per als casos en què variïn les condicions de 
subministrament, i si no es disposa d'un certificat d'idoneïtat dels mateixos emès, amb una antiguitat inferior a un 
any, per un laboratori oficial o oficialment acreditat, reconegut per infraestructures.cat. 
 
No es podran utilitzar àrids que no hagin estat aprovats prèviament i expressament per la Direcció d’Obra. 
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El Contractista adjudicatari de les obres serà responsable de la qualitat dels materials utilitzats i del compliment 
de totes les especificacions establertes per als mateixos en aquest Article, així com de totes aquelles que 
poguessin establir-se en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
610.3. Tipus de formigó i distintius de la qualitat. 

 
Els formigons no fabricats en central només es podran utilitzar quan així ho autoritzi  la Direcció d’Obra, estant en 
qualsevol cas limitada la seva utilització a formigons de neteja o unitats d'obra no estructurals. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars especificarà, quan sigui necessari, les característiques especials 
que hagi de reunir el formigó, així com les garanties i dades que hagi d'aportar el Contractista abans de començar 
la seva utilització. 
 
 
610.4. Dosificació del formigó. 

 
La composició de la mescla haurà d'estudiar-se prèviament, a fi d'assegurar que el formigó resultant tindrà les 
característiques mecàniques i de durabilitat necessàries per satisfer les exigències del Projecte. Aquests estudis 
es realitzaran tenint en compte, el màxim possible, les condicions de construcció previstes (diàmetres, 
característiques superficials i distribució d'armadures, mode de compactació, dimensions de les peces, etc). 
 
Es prestarà especial atenció al compliment de l'estratègia de durabilitat establerta en el capítol VII de la  
"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
610.5. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

 
La posada en obra del formigó no haurà d'iniciar-se fins que  la Direcció d’Obra hagi aprovat la fórmula de treball 
a la vista dels resultats obtinguts en els assajos previs i característics. 
 
La fórmula de treball constarà almenys: 
 

 Tipificació del formigó.  

 Granulometria de cada fracció d'àrid i de la mescla.  

 Proporció per metre cúbic de formigó fresc de cada àrid (kg/m3).  

 Proporció per metre cúbic de formigó fresc d'aigua.  

 Dosificació d'addicions.  

 Dosificació d'additius.  

 Tipus i classe de ciment.  

 Consistència de la mescla.  

 Procés de barrejat i pastat. 
 
Els assajos hauran de repetir-se sempre que es produeixi alguna de les circumstàncies següents: 
 

 Canvi de procedència d'algun dels materials components.  

 Canvi en la proporció de qualsevol dels elements de la mescla.  

 Canvi en el tipus o classe de ciment utilitzat.  

 Canvi en la grandària màxima de l'àrid.  

 Variació en més de dues dècimes (0,2) del mòdul granulomètric de l'àrid fi.  

 Variació del procediment de posada en obra. 
 

Excepte en els casos en què la consistència s'aconsegueixi mitjançant l'addició de superplastificants, no 
s'utilitzaran formigons de consistència líquida excepte justificació especial.  

 
Tret que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indiqui un altre procediment, la consistència es 
determinarà amb con d'Abrams segons la UNE-EN 12350-2. Els valors límit dels seients corresponents en el con 
d'Abrams i les seves toleràncies seran els indicats en l'apartat 86.5.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08 )" o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
610.6. Execució de les obres. 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

610.6.1. Fabricació i transport del formigó. 

 
La fabricació i transport del formigó es realitzarà d'acord amb les indicacions de l'Article 71 de la  "Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 
 
En el cas de formigonat en temps calorós, es posarà especial atenció en què no es produeixi dessecació de les 
pastades durant el transport. A tal efecte, si aquest dura més de trenta minuts (30 min) s'adoptaran les mesures 
oportunes, tals com reduir l'assolellada dels elements de transport (pintant-los de blanc, etc.) o pastar amb aigua 
freda, per aconseguir una consistència adequada en obra. 
 
 

610.6.2. Entrega del formigó. 

 
L'entrega del formigó s’haurà de regular de manera que la seva posada en obra s'efectuï de manera contínua. El 
temps transcorregut entre entregues no podrà sobrepassar, en cap cas, els trenta minuts (30 min), quan el 
formigó pertanyi a un mateix element estructural o fase d'un element estructural. 
 
Es compliran les prescripcions indicades en l'apartat 71.4.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o 
normativa  vigent que la substitueixi. 
 
 

610.6.3. Abocament del formigó. 

 
Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.1 de la  "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa 
vigent que la substitueixi. 
 
La Direcció d’Obra podrà modificar el temps de posada en obra del formigó fixat per la "Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, si s’utilitzen productes retardants d’adormiment, 
podent augmentar-ho a més a més quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua, o, 
quan concorrin condicions favorables d'humitat i temperatura. 
 
La Direcció d’Obra donarà l'autorització per començar el formigonat, un cop verificat que les armadures estan 
correctament col·locades en la seva posició definitiva. 
 
Així mateix, els mitjans de posada en obra del formigó proposats pel Contractista hauran de ser aprovats per la 
Direcció d’Obra abans de la seva utilització. 
 
No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a dos metres (2 m) quedant prohibit abocar-
ho amb pales a gran distància, distribuir-ho amb rascles, o fer-ho avançar més d'un metre (1 m) dins els 
encofrats. Es procurarà sempre que la distribució del formigó es realitzi en vertical, evitant projectar el raig 
d'abocament sobre armadures o encofrats. 
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En abocar el formigó, es vibrarà perquè les armadures quedin perfectament embolcallades, cuidant especialment 
les zones en què n’hi hagi gran quantitat, i mantenint sempre els recobriments i separacions de les armadures 
especificats en els Plànols. 
 
Quan es col·loqui en obra formigó projectat mitjançant mètodes neumàtics, es tindrà la precaució que l'extrem de 
la mànega no estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó llançat en 
cada descàrrega sigui superior a una cinquena part de metre cúbic (0,2 m3), que s'elimini tot rebot excessiu del 
material i que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures. 
 
En el cas de formigó posttesat, no s'abocarà el formigó directament sobre les beines per evitar el seu possible 
desplaçament. Si es tracta de formigonar una dovella sobre un carro d'avanç o un tram continu sobre una cintra 
autoportant, se seguirà un procés d'abocament tal que s'iniciï el formigonat per l'extrem més allunyat de l'element 
prèviament formigonat, i d'aquesta manera s'hagin produït la major part de les deformacions del carro o autocintra 
en el moment en què es formigoni la junta. 
 
En lloses, l'estesa del formigó s'executarà per capes, depenent del gruix de la llosa, de manera que l'avanç es 
realitzi en tot el front del formigonat. 
 
En bigues, el formigonat s'efectuarà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva altura, i procurant que 
el front vagi recollit perquè no es produeixin segregacions ni la beurada escorri al llarg de l'encofrat. 
 
Quan estigui previst executar d'una manera contínua les piles i els elements horitzontals recolzats en elles, es 
deixaran transcórrer almenys dues hores (2 h) abans de procedir a construir els esmentats elements horitzontals, 
a fi que el formigó dels elements verticals hagi assentat definitivament. 
 
En el formigó ciclopi es cuidarà que aquest embolcalli les pedres, quedant entre elles separacions superiors a tres 
(3) vegades la grandària màxima de l'àrid empleat, sense comptar les pedres. 
 
 

610.6.4. Compactació del formigó. 

 
La compactació del formigó es realitzarà d'acord amb les indicacions de l'apartat 71.5.2 de la "Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars especificarà els casos i elements en els quals es permetrà la 
compactació per piconat o picat. 
 
La Direcció d’Obra aprovarà, a proposta del Contractista, el gruix de les capes de formigó, així com la seqüència, 
distància i forma d'introducció i retirada dels vibradors. 
 
Els vibradors s'aplicaran sempre de manera que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que es produeixin 
segregacions locals ni fuites importants de beurada per les juntes dels encofrats. La compactació serà més 
acurada i intensa al costat dels paraments i racons de l'encofrat i a les zones de forta densitat d'armadures, fins a 
aconseguir que la pasta reflueixi a la superfície. 
 
Si s’utilitzen vibradors de superfície, s'aplicaran movent-los lentament, de manera que la superfície del formigó 
quedi totalment humitejada. 
 
Si s’utilitzen vibradors subjectes als encofrats, es cuidarà especialment la rigidesa dels encofrats i els dispositius 
d'ancoratge a ells dels vibradors. 
 
Si s’utilitzen vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment a la capa, de manera que la seva punta 
penetri a la capa adjacent ja vibrada, i es retiraran de forma inclinada. L'agulla s'introduirà i retirarà lentament i a 
velocitat constant, i es recomana a aquest efecte que no es superin els deu centímetres per segon (10 cm/s). 
 
La distància entre punts d'immersió serà l'adequada per donar a tota la superfície de la massa vibrada un aspecte 
brillant i com a norma general serà preferible vibrar en molts punts per poc de temps a vibrar en pocs punts 
prolongadament. 

 
Quan s'emprin vibradors d'immersió haurà de donar-se l'última passada de manera que l'agulla no toqui les 
armadures. 
 
Abans de començar el formigonat, es comprovarà que hi ha un nombre de vibradors suficient perquè, en el cas 
que s'avariï algun d'ells, es pugui continuar el formigonat fins a la pròxima junta prevista. 
 
En el cas del formigó pretesat o posttesat la compactació s'efectuarà sempre mitjançant vibrat. Es posarà la 
màxima atenció en què els vibradors no toquin les beines per evitar el seu desplaçament o la seva ruptura i 
consegüent obstrucció. Durant l'abocament i compactat del formigó al voltant dels ancoratges, haurà de cuidar-se 
que la compactació sigui eficaç, perquè no es formin buits ni coqueres i tots els elements de l'ancoratge quedin 
ben recoberts i protegits.  
 
 

610.6.5. Formigonat en condicions especials. 

 
 

610.6.5.1. Formigonat en temps fred. 

 
Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.3.1 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o 
normativa vigent que la substitueixi. 
 
El formigonat se suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que, dintre les quaranta-vuit hores (48 
h) següents, la temperatura ambient pot descendir per sota dels zero graus Celsius (0 °C). A aquests efectes, el 
fet que la temperatura registrada a les nou hores (9 h) del matí, hora solar, sigui inferior a quatre graus Celsius (4 
°C), es pot interpretar com a motiu suficient per preveure que el límit prescrit succeirà en l’esmentat termini. 
 
Les temperatures podran rebaixar-se en tres graus Celsius (3 °C) quan es tracti d'elements de gran massa, o 
quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó mitjançant sacs, palla o altres recobriments aïllants del 
fred, amb gruix tal que pugui assegurar-se que l'acció de la glaçada no afectarà el formigó acabat d'executar i de 
manera que la temperatura de la seva superfície no baixi d'un grau Celsius sota zero (-1°C), la de la massa de 
formigó no baixi de cinc graus Celsius (+5 °C), i no s'aboqui el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc) la 
temperatura dels quals sigui inferior a zero graus Celsius (0 °C). 
 
Les prescripcions anteriors seran aplicables en el cas en què s'empri ciment pòrtland. Si s'utilitza ciment de forn 
alt o putzolànic, les temperatures esmentades s’hauran d'augmentar en cinc graus Celsius (5 °C) i, a més a més, 
la temperatura de la superfície del formigó no haurà de baixar de cinc graus Celsius (5 °C). 
 
La utilització d'additius anticongelants requerirà autorització expressa de la Direcció d’Obra. Mai es podran 
utilitzar productes susceptibles d'atacar a les armadures, en especial els que continguin ions clorur. 
 
En els casos en què per absoluta necessitat, i amb l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra, es formigoni en 
temps fred amb risc de glaçades, s'adoptaran les mesures necessàries perquè l’adormiment de les masses es 
realitzi sense dificultat. En el cas que s’escalfi l'aigua de pastat o els àrids, aquests hauran de barrejar-se 
prèviament, de manera que la temperatura de la mescla no sobrepassi els quaranta graus Celsius (40 °C), afegint 
amb posterioritat el ciment a la pastadora. El temps de pastat s’haurà de prolongar fins a aconseguir una bona 
homogeneïtat de la massa, sense formació de grumolls. 
 
Si no es pot garantir l'eficàcia de les mesures adoptades per evitar que la glaçada afecti el formigó, es realitzaran 
els assajos necessaris per comprovar les resistències aconseguides adoptant, si escau, les mesures que 
prescrigui  la Direcció d’Obra. 
 
 

610.6.5.2. Formigonat en temps calorós. 

 
Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.3.2 de la  "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o 
normativa vigent que la substitueixi. 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 278 de 445 
 

 
Els sistemes proposats pel Contractista per reduir la temperatura de la massa de formigó hauran de ser aprovats 
per la Direcció d’Obra prèviament a la seva utilització. 
 
 

610.6.5.3. Formigonat en temps plujós. 

 
Si es preveu la possibilitat de pluja, el Contractista disposarà tendals o altres mitjans que protegeixin al formigó 
fresc. Com a norma general, el formigonat es suspendrà en cas de pluja, adoptant les mesures necessàries per 
impedir l'entrada de l'aigua a les masses de formigó fresc. 
 
La Direcció d’Obra aprovarà, si s’escau, les mesures a adoptar en cas de temps plujós. Així mateix, ordenarà la 
suspensió del formigonat quan consideri que no hi ha garantia que el procés es realitzi correctament. 
 
 

610.6.6. Juntes. 

 
Les juntes podran ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Les de dilatació hauran de venir definides en els 
Plànols. Les de contracció i formigonat es fixaran d'acord amb el pla d'obra i les condicions climatològiques, però 
sempre amb antelació al formigonat. 
 
La Direcció d’Obra aprovarà, prèviament a la seva execució, la localització de les juntes que no apareguin en els 
Plànols. 
 
Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.4 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa 
vigent que la substitueixi. 
 
Les juntes creades per les interrupcions del formigonat hauran de ser perpendiculars a la direcció dels màxims 
esforços de compressió, i hauran d'estar situades on els seus efectes siguin menys perjudicials. Si són gaire 
esteses es vigilarà especialment la segregació de la massa durant el vibrat de les zones pròximes, i si resulta 
necessari, s'encofraran. Si el pla de la junta presenta una mala orientació, es demolirà la part de formigó que sigui 
necessari per donar a la superfície la direcció apropiada. 
 
Quan siguin de preveure els efectes deguts a la retracció, es deixaran les juntes obertes durant algun temps, 
perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L'obertura de tals juntes serà la necessària perquè, 
al seu dia, es puguin formigonar correctament. 
 
En reprendre el formigonat, es netejaran les juntes de tota brutícia, beurada o àrid solt i es picaran 
convenientment. A continuació, i amb la suficient antelació al formigonat, s'humitejarà la superfície del formigó 
endurit, saturant-ho sense entollar-ho. Tot seguit es reprendrà el formigonat, cuidant especialment la compactació 
en les proximitats de la junta. 
 
En el cas d'elements de formigó posttesat, no es deixaran més juntes que les previstes expressament en els 
Plànols i només podrà interrompre's el formigonat quan per raons imprevistes sigui absolutament necessari. En 
aquest cas, les juntes hauran de fer-se perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives. No podrà 
reprendre' s el formigonat sense el previ examen de les juntes i autorització de la Direcció d’Obra, que fixarà les 
disposicions que cregui necessàries sobre el tractament de les mateixes. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars especificarà, si s’escau, de forma expressa, els casos i elements 
en què es permetrà l’ús d'altres tècniques per a l'execució de juntes (per exemple, impregnació amb productes 
adequats), sempre que tals tècniques estiguin avalades mitjançant assajos de suficient garantia per poder 
assegurar que els resultats seran tan eficaços, almenys, com els obtinguts quan s'utilitzen els mètodes 
tradicionals. 
 
 

610.6.7. Curat del formigó. 

 

Durant l’adormiment i primer període d'enduriment, se sotmetrà el formigó a un procés de curat que es prolongarà 
al llarg del termini que, a tal efecte, fixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte, el que 
resulti d'aplicar les indicacions de l’apartat 71.6 de la  "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa  
vigent que la substitueixi. 
 
Durant l’adormiment i primer període d'enduriment, haurà d'assegurar-se el manteniment de la humitat del 
formigó, per a la qual cosa haurà de curar-se mitjançant procediments que no produeixin cap tipus de dany en 
superfície, quan aquesta hagi de quedar vista, ni suposi l'aportació de substàncies perjudicials per al formigó. 
 
Es podran utilitzar com a procediments de curat, el reg directe amb aigua (evitant que es produeixi el desrentat 
del formigó), la disposició d'arpilleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, 
làmines de plàstic i productes filmògens de curat, de manera que la velocitat d'evaporació no superi en cap cas el 
mig litre per metre quadrat i hora (0,50 l/m2/h). 
 
Quan el formigonat s'efectuï a temperatura superior a quaranta graus Celsius (40 °C), haurà de curar-se el 
formigó per via humida. El procés de curat s’haurà de prolongar sense interrupció durant almenys deu dies (10 d). 
 
Les superfícies de formigó cobertes per encofrats de fusta o de metall exposats a l'assolellada es mantindran 
humides fins que puguin ser desmuntades, moment en el qual es començarà a curar el formigó. 
 
En el cas d'utilitzar la calor com a agent de curat per accelerar l'enduriment, es vigilarà que la temperatura no 
sobrepassi els setanta-cinc graus Celsius (75 °C), i que la velocitat d'escalfament i refredament no excedeixi de 
vint graus Celsius per hora (20°C/h). Aquest cicle haurà de ser ajustat experimentalment d'acord amb el tipus de 
ciment utilitzat. 
 
Quan per al curat s'utilitzin productes filmògens, les superfícies del formigó es recobriran, per polvorització, amb 
un producte que compleixi les condicions estipulades en l'Article 285, “Productes filmògens de curat", d'aquest 
Plec. 
 
L'aplicació del producte s'efectuarà tan aviat com hagi quedat acabada la superfície, abans del primer enduriment 
del formigó. No s'utilitzarà el producte de curat sobre superfícies de formigó sobre les quals es vagi a adherir 
formigó addicional o un altre material, tret que es demostri que el producte de curat no perjudica l'adherència, o a 
menys que es prenguin mesures per eliminar el producte de les zones d'adherència. 
 
La Direcció d’Obra autoritzarà si escau la utilització de tècniques especials de curat, que s'aplicaran d'acord a les 
normes de bona pràctica de les esmentades tècniques. 
 
La Direcció d’Obra donarà l'autorització prèvia per a la utilització de curat al vapor, així com el procediment que es 
vagi a seguir, d'acord amb les prescripcions incloses en aquest apartat. 
 
Si el rigor de la temperatura ho requereix, la Direcció d’Obra podrà exigir la col·locació de proteccions 
suplementàries, que proporcionin el degut aïllament tèrmic al formigó i garanteixin un correcte procés de curat. 
 
 
610.7. Control de qualitat. 

 
No s'admetrà el control a nivell reduït per als formigons contemplats en aquest Article. 
 
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, s'indicaran expressament els nivells de control de qualitat dels 
elements de formigó, els quals es reflectiran a més a més en cada Plànol. Així mateix, en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, s'establirà un Pla de Control de l'execució en què figurin els lots en què queda dividida 
l'obra, indicant per a cadascun d'ells els diferents aspectes que seran objecte de control. 
 
 
610.8. Especificacions de la unitat acabada. 
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610.8.1. Toleràncies. 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà un sistema de toleràncies, així com les decisions i 
sistemàtica a seguir en cas d'incompliments. 
 
A falta d'indicacions concretes per a algunes desviacions específiques, la Direcció d’Obra podrà fixar els límits 
admissibles corresponents. 
 
 

610.8.2. Reparació de defectes. 

 
Els defectes que hagin pogut produir-se en formigonar hauran de ser comunicats a la Direcció d’Obra, junt amb el 
mètode proposat per a la seva reparació. Un cop aprovat aquest, es procedirà a efectuar la reparació en el menor 
temps possible.  
 
Les zones reparades hauran de curar-se ràpidament. Si és necessari, es protegiran amb llenços o arpilleres 
perquè el reg no perjudiqui l'acabat superficial d'aquestes zones. 
 
 
610.9. Recepció. 

 
No es procedirà a la recepció de la unitat d'obra acabada fins que es satisfaci el compliment de les toleràncies 
exigides, el resultat dels assajos de control sigui favorable i s'hagi efectuat, si s’escau, la reparació adequada dels 
defectes existents. 
 
 
610.10. Amidament i abonament. 

 
El formigó s'amidarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre els Plànols del Projecte, de les unitats d'obra 
realment executades. 
 
El ciment, àrids, aigua, additius i addicions, la fabricació, transport i abocament del formigó, queden inclosos en el 
preu unitari del formigó, així com la seva compactació, execució de juntes, curat i acabat. 
 
No s'abonaran les operacions que sigui necessari efectuar per a la reparació de defectes. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà definir altres unitats d’amidament i abonament diferents del 
metre cúbic (m3) de formigó que apareix en l'articulat, tals com metre (m) de biga, metre quadrat (m2) de llosa, etc. 
En aquest cas el formigó s’amidarà i abonarà d'acord amb les esmentades unitats. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
610.11. Especificacions tècniques i distintius de qualitat. 

 
Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, s'estarà al que disposa la "Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent  que la substitueixi. 
 
 
Normes de referència 

 

 UNE-EN 12350-2. Assajos de formigó fresc. Part 2: Assaig d’assentament. 
 
 
 

Article 610A. Formigons d'alta resistència 
 
 
 
610A.1. Definició. 

 
Es defineix com a formigó d'alta resistència (HAR) al formigó amb resistència característica a compressió, en 
proveta cilíndrica de 15x30 cm, a vint-i-vuit dies (28 d), superior als 50 N/mm2. Els formigons de resistència 
característica superior a 100 N/mm2, no són objecte d'aquest Article i el seu ús requereix estudis especials. 
 
Els formigons d'alta resistència, a més d'una resistència a compressió elevada, paràmetre que defineix de forma 
tradicional la categoria del formigó, per la seva dosificació, posada en obra i curat, ofereixen en general millors 
prestacions pel que fa a permeabilitat, resistència als sulfats, a la reacció "àrid–àlcali", resistència a l'abrasió, etc, 
la qual cosa els confereix major durabilitat. 
 
Les següents especificacions s’han de considerar complementàries a les de l'Article 610, "Formigons", d'aquest 
Plec. 
 
 
610A.2. Materials. 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/92 
(modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de la 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
La garantia de qualitat dels materials emprats en la mescla que forma el formigó d'alta resistència serà exigible en 
qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 
 
S'aplicarà tot el que disposa la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
610A.3. Execució de les obres. 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la màxima relació aigua/ciment, podent modificar-se només 
amb l'autorització expressa de la Direcció d’Obra. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà també la dosificació de ciment en quilograms per metre 
cúbic (kg/m3) de formigó fresc. Dosificacions superiors a cinc-cents quilograms per metre cúbic (500 kg/m3) 
hauran de ser aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
El manteniment d'una baixa i homogènia humitat dels àrids és condició indispensable per a l'obtenció de 
formigons d'alta resistència. És obligat el treball amb els àrids absolutament separats i els d’ús proper [mínim vint-
i-quatre hores (24 h)] estaran emmagatzemats a cobert. Aquestes especificacions poden modificar-se a judici de 
la Direcció d’Obra. 
 

 

610A.4. Control de qualitat. 

 
S'aplicarà tot el que disposa la  "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la 
substitueixi. 
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610A.5. Amidament i abonament. 

 
L’amidament del formigó d'alta resistència s'efectuarà de forma anàloga a allò que s'ha indicat en l'Article 610 per 
al formigó tradicional. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
610A.6. Especificacions tècniques i distintius de qualitat. 

 
Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, s'estarà al que disposa la "Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.  
 
 
 

Article 611. Morters de ciment 
 
 
 
611.1. Definició 

 
Es defineixen els morters de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment, pot 
contenir algun producte d'addició per millorar alguna de les seves propietats, la utilització de la qual haurà d'haver 
estat prèviament aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
 
611.2. Materials 

 
 

611.2.1. Ciment 

 
Veure Article 202, "Ciments". 
 
 

611.2.2. Aigua 

 
Veure Article 280, "Aigua emprada en morters i formigons". 
 
 

611.2.3. Productes d'addició 

 
Veure Article 281, "Additius emprats  en morters". 
Veure Article 283, "Addicions emprades en formigons". 
Veure Article 284, "Colorants emprats en formigons". 
 
 

611.2.4. Àrid fi 

 
Serà d’aplicació allò indicat a l’Article 28 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EH-08)”o normativa vigent que 
la substitueixi. 
 
 
611.3. Tipus i dosificacions 

 

Per al seu ús en les diferents classes d'obra, s'estableixen els següents tipus i dosificacions de morters de ciment 
segons UNE-EN 998-2: 
 
 

Classe M 1 M 2,5 M 5 M 7,5 M 10 M 12,5 M 15 M 20 M 30 

Resistència 
a compressió 

N/mm2 
1 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 30 

 
 

La resistència a compressió del morter, determinada segons el mètode prescrit a la UNE-EN 1015-11, no serà 
inferior a la corresponent de la classe especificada. 
 
Per a estucats en fred i arrebossats s’aplicarà tot el que disposa la UNE-EN 998-1. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus de morter a utilitzar en les diferents unitats d’obra. 
 

 

611.4. Fabricació 

 
La barreja del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre una superfície 
impermeable. 
 
El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins a aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A continuació 
s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè, un cop batuda la massa, tingui la consistència 
adequada per a la seva aplicació en obra. 
 
Només es fabricarà el morter precís per a ús immediat, rebutjant-ne tot aquell que hagi començat l’adormiment i el 
que no hagi estat emprat dins els quaranta-cinc minuts (45 min) que segueixin al seu pastat. 
 
 
611.5. Limitacions d’ús 

 
Si és necessari posar en contacte el morter amb altres morters i formigons que hi difereixin en l'espècie del 
ciment, s'evitarà la circulació d'aigua entre ells, bé mitjançant una capa intermèdia molt compacta de morter 
fabricat amb qualsevol dels dos ciments, bé esperant que el morter o formigó primerament fabricat estigui sec, o 
bé impermeabilitzant superficialment el morter més recent. 
 
S'exercirà especial vigilància en el cas de contacte amb formigons amb ciments siderúrgics. 
 
 
611.6. Amidament i abonament 

 
El morter de ciment no serà d'abonament directe, ja que es considera inclòs en el preu de la unitat corresponent, 
tret que es defineixi com a unitat independent, en quin cas s’amidarà per metres cúbics (m3) realment utilitzats. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 

 

 UNE-EN 998-1. Especificacions de morters per a ram de paleta. Part 1: Morters per estucat en fred i 
arrebossats. 

 UNE-EN 998-2. Especificacions de morters per a ram de paleta. Part 2: Morters per a ram de paleta. 
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 UNE-EN 1015-11. Mètodes d’assaig dels morters per a ram de paleta. Part 11: Determinació de la 
resistència a flexió i a compressió del morter endurit. 

 
 
 

Article 612. Beurades de ciment 
 
 
 
612.1. Definició 

 
Es defineix la beurada de ciment, com la pasta molt fluida de ciment i aigua, i eventualment addicions, utilitzada 
principalment per a injeccions de terrenys, fonaments, túnels, etc. 
 
No es consideren incloses en aquest Article les beurades per a injecció de conductes de formigó posttesat. 
 
 
612.2. Materials 

 
Veure Article 202, "Ciments". 
Veure Article 280, "Aigua emprada en morters i formigons". 
 
 
612.3. Composició i característiques 

 
La proporció en pes del ciment i l'aigua podrà variar des de l’u per vuit (1/8) a l’u per un (1/1), d'acord amb les 
característiques de la injecció i la pressió d'aplicació. En tot cas, la composició de la beurada haurà de ser 
aprovada per la Direcció d’Obra per a cada ús. 
 

 

612.4. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
El pastat es farà mecànicament. La beurada no tindrà grumolls i bombolles d’aire, i per evitar-los s'intercalaran 
filtres depuradors entre la mescladora i la bomba d'injecció. 
 
 
612.5. Amidament i abonament 

 
La beurada de ciment no serà d'abonament directe, ja que es considera inclosa en el preu de la unitat 
corresponent, tret que es defineixi com a unitat independent, en quin cas s’amidarà per metres cúbics (m3) 
realment injectats. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 
 

Article 613. Beurades de ciment per a injecció de conductes en obres de 
formigó posttesat 
 

 
 
613.1. Definició 

 
Es defineix com a beurada, per a injecció de conductes en obres de formigó posttesat, la barreja de caràcter 
col·loïdal de ciment, aigua i, eventualment, sorra fina, i productes d'addició, que s'injecta als conductes de les 
armadures actives per establir la necessària adherència entre les esmentades armadures i el formigó, així com 
per protegir-les contra la corrosió. 
 
Serà d’aplicació allò establert a l’apartat 35.4 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa 
vigent que la substitueixi. 
 
 
613.2. Materials 

 
L'aigua de pastat complirà les condicions exigides en l'Article 280, "Aigua emprada en morters i formigons" 
d’aquest Plec. En particular, no haurà de contenir substàncies perjudicials per a les armadures actives o la pròpia 
beurada, ni més de dos-cents cinquanta mil·ligrams (250 mg) d'ió clor per litre; no tindrà un PH inferior a set (7), ni 
presentarà traces d'hidrats de carboni. 
 
El ciment serà de tipus pòrtland, del tipus CEM I, i haurà de ser acceptat per la Direcció d’Obra, un cop 
comprovades les seves característiques pel que fa a exsudació, fluïdesa i disminució de volum. 
 
La sorra fina haurà d'estar exempta d'impureses i substàncies perjudicials, tals com les que continguin ions àcids, 
de fins que passin pel tamís 0,080 UNE, i de partícules laminars com les procedents de mica o pissarra. 
 
Els productes d'addició hauran d'estar exempts de substàncies perjudicials per a les armadures o la pròpia 
beurada, tals com clorurs, sulfurs o nitrats. 
 
 
613.3. Composició de la mescla 

 
La composició de la mescla s'establirà experimentalment i haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
Excepte indicació en contra del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, no s'utilitzarà sorra fina en la injecció 
de conductes de diàmetre menor de quinze centímetres (15 cm). 
 
Els productes d'addició es podran utilitzar si es demostra, mitjançant els oportuns assajos, que el seu ús millora 
les característiques de la beurada. Es dosificaran tenint en compte les condicions locals de temperatura i amb 
l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra. 
 
 
613.4. Característiques 

 
La beurada haurà de tenir la consistència màxima compatible amb la injectabilitat. El valor de la fluïdesa, 
expressat pel temps que tarda a sortir un litre (1 l) de beurada pel con de Marsh, haurà de ser menor de vint-i-cinc 
(25) segons dins el rang de temperatura especificat pel fabricant. En el cas de beurades tixotròpiques la seva 
fluïdesa es mesurarà amb viscosímetre i haurà d’estar compresa entre cent vint i dos-cents grams per centímetre 
quadrat (120 gr/cm2 i 200 gr/cm2). 
 
La relació aigua/ciment haurà de ser menor o igual a cero amb quaranta quatre (≤ 0,44). 
 
La quantitat d’aigua exsudada després de tres (3) hores haurà de ser menor que el dos per cent (2 %) a l’assaig 
de tub exsudat, dins el rang de temperatures definit pel fabricant. 
 
La disminució de volum no serà superior a l’u per cent ( 1%), i la expansió volumètrica eventual serà inferior al 
cinc per cent (5 %). Per les beurades fabricades amb agents expansius, no s’admet cap reducció de volum. 
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La resistència a compressió no serà inferior a trenta Newton per mil·límetre quadrat (30 N/mm2) als vint-i-vuit dies 
(28 d). 
 
L’adormiment no haurà de començar abans de les tres hores (3 h) dins el rang de temperatures definit pel 
fabricant. El final de l’adormiment no ha d’excedir de les vint-i-quatre hores (24 h). 
 
L’absorció capil·lar als vint-i-vuit dies (28 d) haurà de ser menor d’un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2). 
 
 
613.5. Fabricació 

 
La mescla es prepararà mecànicament, amb maquinària apropiada, que haurà de constar de dos tambors 
almenys: el primer, mesclador, en el que es realitzarà la mescla íntima de components, i el segon, agitador, on es 
mantindrà la mescla en agitació contínua per evitar la segregació i sedimentació de la beurada abans de la seva 
injecció. Els tambors aniran proveïts d'un tamís 0,50 UNE a través del qual haurà de passar la beurada. 
 
 
613.6. Execució de la injecció 

 
La injecció s’haurà de dur a terme com més aviat millor després del tesat, no havent de transcórrer entre la 
iniciació d'aquest i el principi d'aquella més d'un mes, excepte si s'ha previst una adequada protecció provisional 
de les armadures, o hi ha autorització expressa de la Direcció d’Obra. En ambients agressius, el termini indicat 
s’haurà de disminuir convenientment. 
 
Abans de procedir a la injecció haurà de netejar-se el conducte amb aire a pressió, observant si aquest arriba a 
sortir per l'extrem oposat en forma contínua i regular, o si, al contrari, hi ha algun tap al conducte capaç d'impedir 
el pas de la injecció. En aquest cas es prendran les mesures oportunes per assegurar que el conducte quedi 
correctament injectat. 
 
Si se sospita la possibilitat d'existència de glaç en els conductes, s'injectarà aigua calenta, però mai vapor, i a 
continuació aire a pressió. 
 
Si els conductes són de formigó, s'haurà d'injectar aigua per humitejar aquest formigó i impedir que dessequi la 
beurada injectada, amb el consegüent risc de crear una obstrucció. Igualment, si els tendons han estat lubricats o 
protegits provisionalment, s’haurà d'injectar aigua fins a l'eliminació del producte utilitzat. 
 
Les connexions de les embocadures d'injecció estaran netes de formigó o qualsevol altre material, i seran 
hermètiques a fi d'evitar possibles arrossegaments d'aire. 
 
Abans d'iniciar la injecció hauran d'obrir-se tots els tubs de purga. 
 
No s'injectarà si es temen glaçades en un termini de dos (2) dies, ni quan la temperatura de la peça sigui inferior a 
cinc graus centígrads (5º C). De no ser possible complir aquesta prescripció, es prendran mesures tals com 
escalfament de l'element o de la beurada, sempre que siguin aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
No hauran de transcórrer més de trenta (30) minuts des del pastat fins al començament de la injecció, tret que 
s'utilitzin retardants. 
 
La injecció haurà de fer-se des de l'ancoratge més baix o des del tub de purga inferior del conducte, amb tots els 
tubs de purga restants oberts. A mesura que la injecció vagi sortint pels successius tubs de purga més pròxims al 
punt per on s'injecta, s'aniran tancant aquests, deixant prèviament fluir per ells la beurada fins que tingui la 
mateixa consistència que la que s'injecta i hagin parat de sortir bombolles d'aire. 
 
La beurada s'injectarà a una pressió compresa entre tres i set kiloponds per centímetre quadrat (3 i 7 kp/cm2), 
sense que s'hagin de sobrepassar en cap moment els deu kiloponds per centímetre quadrat (10 kp/cm2). La 
velocitat d'avanç, per a conductes de diàmetre inferior a deu centímetres (10 cm), estarà compresa entre sis i 

dotze metres per minut (6 i 12 m/min). La injecció de cada conducte es farà de forma contínua i ininterrompuda, i 
amb la uniformitat necessària per impedir la segregació de la mescla. Un cop efectuada la injecció, es mantindrà 
la pressió en els conductes durant trenta segons (30 s), com a mínim, i a continuació es tancarà la vàlvula o clau 
situada abans de l'embocadura.  
 
 
613.7. Bombes d'injecció 

 
S’hauran d'utilitzar bombes de motor. No es permet utilitzar bombes d'aire comprimit ni bombes accionades a ma. 
 
En tot cas, la bomba haurà de proporcionar una injecció contínua i ininterrompuda, amb petites variacions de 
pressió. 
 
La bomba haurà d'estar proveïda d'un dispositiu de seguretat que eviti les sobrepressions que puguin produir-se 
per embussos a l'interior dels conductes. L'alimentació haurà de ser per gravetat i no per succió, ja que aquest 
últim sistema tendeix a introduir aire en la mescla, la qual cosa s’ha d'evitar. 
 

 
613.8. Control de la injecció 

 
Es controlarà la qualitat i dosificació dels materials que componen la beurada, per comprovar que es compleixen 
les prescripcions d’aquest Plec. 
 
El contingut d'aigua i la dosificació dels additius es comprovarà almenys un vegada al dia. Si l'additiu es 
subministra en envasos amb indicació del seu contingut en pes, es verificarà un mostratge dels esmentats 
envasos a fi de garantir una variació real mínima en la dosificació. 
 
La beurada s’haurà de controlar abans d'entrar al conducte i a la sortida d'aquest, comprovant, d'una banda, les 
característiques de la mescla, almenys una vegada per cada sèrie de conductes a injectar, homogenis en 
longitud, disposició i forma, i, d'altra banda, la diferència entre els valors de la fluïdesa a l'entrada i a la sortida 
dels conductes, que haurà de ser relativament petita. 
 
Durant la injecció, es controlaran les pressions del manòmetre de la bomba, comprovant que els valors romanen 
constants. Qualsevol brusca variació en aquests valors és indicativa d'irregularitats en la injecció, bé per 
existència de fuites o d'obstruccions. 
 
En temps fred, es comprovaran les temperatures durant les quaranta-vuit hores (48 h) següents a la injecció. 
 
En els casos en què existeixi dubte sobre la qualitat de la injecció realitzada,  la Direcció podrà exigir la realització 
de radiografies del conducte. 
 
 
613.9. Amidament i abonament 

 
Tant la beurada o producte d'injecció, com l'operació d'injecció dels conductes, no tindran abonament directe, 
considerant-les incloses en el preu unitari de les armadures actives a utilitzar en formigó posttesat. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
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Article 614. Bigues prefabricades de formigó armat, pretesat o posttesat 
 

 

 
614.1. Definició 

 
Es consideren com a bigues prefabricades de formigó armat, pretesat o posttesat, les que constitueixen productes 
estàndard executats en instal·lacions industrials fixes i que, per tant, no són realitzades en obra. 
 
 
614.2. Condicions generals 

 
Independentment del que segueix, la Direcció d’Obra podrà ordenar la presa de mostres de materials per al seu 
assaig, i la inspecció dels processos de fabricació, sempre que ho consideri necessari. 
 
 
614.3. Emmagatzematge 

 
Les bigues s'emmagatzemaran en obra en la seva posició normal de treball, sobre suports de suficient extensió i 
evitant el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui tacar o deteriorar. 
 
 
614.4. Recepció 

 
Les bigues no han de presentar rebaves que siguin indici de pèrdues greus de beurada, ni més de tres coqueres 
en una zona de deu decímetres quadrats (0,1 m2) de parament, ni cap coquera que deixi vistes les armadures. 
 
Tampoc presentaran superfícies desrentades o arestes escantellades, senyals de discontinuïtat al formigonat, o 
armadures visibles. 
 
Excepte autorització de la Direcció d’Obra, no s’acceptaran bigues amb fissures de més d'una dècima de 
mil·límetre (0,1 mm) d'ample, o amb fissures de retracció de més de dos centímetres (2 cm) de longitud. 
 
El bombat lateral màxim, mesurat en forma de fletxa horitzontal, no serà superior a la cinc–centèsima part (1/500) 
de la longitud de la biga. 
 
La contrafletxa sota l'acció del pes propi, mesurada a la biga en condicions normals de suport, no serà superior a 
la tres–centèsima part (1/300) de la llum per a bigues de fins a deu metres (10 m), i a la cinc–centèsima part 
(1/500) per a llums majors. 
 
El càlcul estructural podrà imposar condicions de bombat lateral i contrafletxa més restrictives que les 
esmentades. En aquest cas, prevaldran les condicions definides en el Projecte. 
 
La Direcció d’Obra podrà ordenar la comprovació de les característiques mecàniques i, en particular, del mòdul de 
fletxa, moments de fissuració i ruptura i esforç tallant de ruptura, sobre un cert nombre de bigues. 
 
 
614.5. Amidament i abonament 

 
Les bigues prefabricades de formigó armat, pretesat o posttesat, s’amidaran per metres lineals (m) de biga de 
cada tipus realment col·locada en obra, mesurada sobre els Plànols. 
 
El preu inclou el subministrament, càrrega i transport a l’obra, eventual abassegament i muntatge, qualsevol que 
sigui el procediment utilitzat, amb tota la maquinària i medis auxiliars necessaris per la seva completa posada en 
obra. 

 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 

Article 615. Resines epoxi 
 

 

 
615.1. Definició 

 
Les resines epoxi són productes obtinguts a partir del bisfenol A i l'epiclorhidrina, destinats a colades, 
recobriments, estratificats, encapsulats, premsats, extrusionats, adhesius i altres aplicacions de consolidació de 
materials. 
 
 
615.2. Materials  

 
Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i enduridor, als que poden 
incorporar-se agents modificadors tals com diluents, flexibilitzadors, càrregues i altres, que tenen com a objecte 
modificar les propietats físiques o químiques de l’esmentada formulació, o abaratir-la. 
 
 
615.3. Tipus de formulació 

 
En cada cas, s'estudiarà una formulació adequada a les temperatures que es prevegin, tant l'ambient com la de la 
superfície en què es realitza l'aplicació. 
 
El tipus de formulació a utilitzar haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció d’Obra, i les seves 
característiques hauran de ser garantides pel fabricant. 
 
En les utilitzacions en què el gruix de la capa de resina aplicada sigui superior a tres mil·límetres (3 mm), 
s'utilitzaran resines de mòduls d'elasticitat relativament baixos. 
 
En el cas d'esquerdes i fissures, el tipus de formulació a utilitzar serà funció de l'obertura de l'esquerda i del seu 
estat actiu o estacionari. Les esquerdes actives s'injectaran amb resina de curat ràpid. 
 
 
615.4. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

615.4.1. Preparació i neteja de superfícies 

 
Abans de procedir a l'aplicació de la formulació sobre una superfície, s’hauran d'eliminar: 
 

 La beurada superficial, d'aproximadament un mil·límetre (1 mm) de gruix, formada durant el vibrat del 
formigó.  

 Qualsevol mena de greix o brutícia que pugui fer, en el moment de l'aplicació, el paper d'un agent de 
desemmotllatge. S’inclouen aquí els agents de curat, que són sovint àcids grassos o materials resinosos.  

 Els residus de sals fundents utilitzades en tractaments hivernals. 
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A les zones en què sigui molt accentuada la presència d'algun dels contaminants anteriorment descrits, es 
realitzarà una neteja prèvia, per la que s'utilitzaran preferentment mitjans mecànics. Quan això no sigui possible, i 
amb l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra, es podran usar detergents no iònics i, si no hi ha altre remei, 
dissolvents clorats o naftes de baix punt d'ebullició, prenent-se les mesures de seguretat oportunes. 
 
La neteja definitiva es realitzarà mitjançant un dels procediments que s'enumeren a continuació en ordre 
d'efectivitat: raig de sorra, abrasió profunda o tall, escarificació mecànica i atac per solució àcida. 
 
En qualsevol dels tres procediments mecànics indicats, la pols despresa ha de ser totalment eliminada, per 
aconseguir una perfecta adherència, la qual cosa es farà mitjançant un rentat acurat amb raig d'aigua seguit d'un 
assecat per raig d'aire a pressió, o mitjançant succió per buit. 
 
En els casos en què no es pugui utilitzar cap mitjà mecànic, es tractaran els substrats mitjançant una solució 
àcida. L'aplicació haurà de ser feta per personal especialitzat en el seu ús i sota un control molt rigorós per part de 
la Direcció d’Obra. La solució àcida s'aplicarà per igual a tota la superfície a tractar, havent d’eliminar, mitjançant 
raig d'aigua a pressió, el residu final. Sempre que existeixi sospita de persistència d'una acidesa residual, la qual 
cosa es comprovarà amb un tros de paper tornassol humit col·locat sobre la superfície del formigó, s'efectuarà un 
rentat amb una solució diluïda d'amoníac en aigua, seguit d'un nou tractament amb raig d'aigua a pressió. 
 
Els elements metàl·lics que van a unir-se a formigons, es tractaran superficialment mitjançant aplicació de raig de 
sorra si es tracta d'eliminar l'òxid, o mitjançant dissolvents que no continguin ió clor si es tracta de greix. Les 
superfícies es tractaran immediatament abans de l'aplicació de la resina, per evitar una nova oxidació. 
 
Les superfícies d'alumini hauran de sotmetre's a un tractament addicional, per augmentar la seva mullabilitat, 
mitjançant solució d'àcid sulfúric i dicromat de sodi. 
 
 

615.4.2. Emmagatzematge i preparació 

 
Els components de la formulació s’hauran d'emmagatzemar a la temperatura indicada pel fabricant, almenys 
dotze hores (12 h) abans del seu ús. 
 
La mescla es realitzarà mecànicament, excepte per a quantitats inferiors a un litre (1 l). L'enduridor s'afegirà 
gradualment a la resina durant el barrejat. 
 
Abans de procedir a la barreja dels components, s’haurà de conèixer exactament el període de fluïdesa, o "pot-
life" de la mescla, període durant el qual es pot utilitzar una formulació, no havent de barrejar-se quantitats 
l'aplicació de les quals requereixi un interval de temps superior a l’esmentat període. En general, no es barrejaran 
quantitats l'aplicació de les quals duri més d'una hora (1 h), ni el volum de les quals sigui superior a sis litres (6 l). 
No s'esgotaran excessivament els envasos que contenen la formulació, per evitar l’ús de resina o enduridor mal 
barrejats que es trobin a les parets dels mateixos. 

 

 

615.4.3. Aplicació 

 
Abans de procedir a l'aplicació de la formulació epoxi, es requerirà l'aprovació de la Direcció d’Obra. 
 
Com s'indica en l'apartat 615.3, la formulació serà l'adequada a la temperatura, tant de l'ambient com la de la 
superfície en què es realitza l'aplicació. Si les temperatures reals difereixen de les previstes, es disposaran els 
mitjans necessaris per aconseguir aquestes temperatures o es detindrà l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'aplicació sobre superfícies, aquesta s'efectuarà mitjançant raspall, brotxa de pèl curt, espàtula d'acer o 
goma, o pistola d'extrusionat. Es cuidarà que la resina mulli totalment els substrats. Si la formulació conté gran 
proporció de fíl·ler i és, per tant, molt viscosa, es realitzarà una emprimació prèvia mitjançant la mateixa 
formulació sense fíl·ler, per aconseguir un mullat perfecte de les superfícies. 
 

En el cas d'injecció d'esquerdes i fissures, no s'aplicaran pressions superiors a set kiloponds per centímetre 
quadrat (7 kp/cm2), a fi d'evitar danys en l'estructura, tret que  la Direcció d’Obra autoritzi pressions superiors. 
 
Les esquerdes s’hauran de segellar externament abans de la injecció, i, en el cas que traspassi a l'altre costat, se 
segellaran ambdós costats. Periòdicament, i amb espaiaments de l'ordre d'una vegada i mitja la profunditat de 
l'esquerda, s'hauran de deixar unes obertures a la superfície de segellat per permetre a través d'elles la injecció. 
Les grandàries d'aquestes obertures seran les imposades pel tipus d'equip a utilitzar. 
 
La injecció s’haurà de començar per l'obertura més baixa, mantenint-se fins que aparegui la resina per la 
immediata superior, passant a injectar en aquest moment des d'aquesta. En el cas que la quantitat de resina 
injectada, sense aparèixer per l'obertura següent, sigui considerada anormal, es detindrà la injecció estudiant les 
causes i comprovant l'estat general de la zona injectada. 
 
 
615.5. Amidament i abonament 

 
Les formulacions epoxi s’amidaran per quilograms (kg) realment col·locats en obra. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 

Article 616. Morters i formigons epoxi 
 
 
 
616.1. Definició 

 
Es defineixen els morters i formigons epoxi com la barreja d'àrids inerts i una formulació epoxi. 
 
 
616.2. Materials 

 
 

616.2.1. Àrids 

 
Veure apartat 610.2, ”Materials” de l'Article 610, “Formigons”. Els àrids hauran d'estar secs i nets, i a la 
temperatura convenient dins el marge permès per a cada formulació. La grandària màxima de l'àrid no excedirà 
d'un terç (1/3) de la profunditat mitja del buit a reomplir, ni contindrà partícules que passin pel tamís 0,16 UNE. En 
formigons no s'utilitzaran àrids de grandària superior a vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 
 
 

616.2.2. Formulació epoxi 

 
Veure Article 615, “Resines epoxi”. 
 

 
616.3. Dosificació 

 
Tret que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o la Direcció d’Obra indiquin una altra cosa, la proporció 
en pes àrid/resina, estarà compresa per a morters entre tres (3) i set (7), i per a formigons entre tres (3) i dotze 
(12). 
 
La proporció podrà variar segons la viscositat de la resina, la temperatura i la resta de condicions en que es 
realitzi la mescla. 
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616.4. Fabricació 

 
La mescla podrà realitzar-se manual o mecànicament. Primerament es barrejaran els components de la resina, i a 
continuació s'afegirà gradualment l'àrid fi, en cas de morters, o l'àrid fi, i a continuació el gros, en cas de 
formigons. 
 
 
616.5. Amidament i abonament 

 
Tret que estiguin inclosos en el preu d'una altra unitat, els morters i formigons epoxi s'amidaran per metres cúbics 
(m3) realment col·locats en obra, mesurats sobre els Plànols. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 

 

Article 620. Perfils i xapes d’acer laminats en calent, per a estructures 
metàl·liques 
 
 

 
620.1. Definició 

 
Es defineixen com perfils i xapes d’acer laminats en calent, als productes laminats en calent, amb gruix superior 
als  tres mil·límetres (3 mm), de secció transversal constant, diferents segons aquesta, utilitzats en les estructures 
i elements d’acer estructural. 
 
Els acers considerats en aquest Article són els establerts a la UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent 
d’acer no aliat, per construccions metàl·liques d’ús general) en cadascuna de les parts que la composen. 
 
Els acers inoxidables, es tracten a l’Article 6101 d’aquest Plec. 
 
 

620.2. Tipus 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/92 
(modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de la 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Els tipus i graus d’acer habitualment utilitzats per la fabricació de perfils i xapes d’acer, designats segons la UNE-
EN 10025, figuren a la Taula 620.1. 
 
 

Taula 620.1.  
Tipus i graus d’acer habituals per perfils i xapes, segons la UNE-EN 10025 

 

S 235 JR S 275 JR S 355 JR 

S 235 J0 S 275 J0 S 355 J0 

S 235 J2 S 275 J2 S 355 J2 

  S 355 K2 

 
 

620.3. Característiques dels acers 

 
Els elements, ja siguin plans com llargs, podran presentar geometries diverses, sempre i quan aquestes estiguin 
regulades per una Norma acceptada internacionalment. Aquestes normes hauran d’especificar, al menys, les 
dimensions, massa, propietats químiques, toleràncies de fabricació de les peces i  requisits de soldabilitat. 
 
 

620.3.1. Composició química 

 
La composició química dels acers utilitzats per  a la fabricació dels perfils, seccions i xapes, serà l’especificada a 
la  UNE-EN 10025. 
 
Per a  la verificació de la composició química dels acers amb característiques millorades, s’hauran d’utilitzar els 
mètodes físics o químics analítics descrits a les normes UNE a l’efecte en vigor. 
 
 

620.3.2. Característiques mecàniques 

 
Les característiques mecàniques dels acers utilitzats per a la fabricació dels perfils, seccions i xapes, seran les 
especificades a les UNE-EN 10025 i UNE-EN ISO 6892-1, o en el seu cas, les especificades en la norma de 
condicions tècniques de subministrament que en cada cas correspongui. 
 
Límit elàstic Reh: És la càrrega unitària, referida a la secció transversal inicial de la proveta, que correspon a la 
cedència a l’assaig a tracció segons la UNE-EN ISO 6892-1. Aquesta definició correspon al límit superior de 
cedència. 
 
Resistència a la tracció Rm: És la càrrega unitària màxima, suportada durant l’assaig a tracció segons la UNE-EN 
ISO 6892-1. 
 
Allargament percentual de trencament A: És l’augment de la distància inicial entre punts, a l’assaig de tracció 
segons la UNE-EN ISO 6892-1, un cop produït el trencament de la proveta, i reconstruïda aquesta, expressat en 
tant per cent de la distància inicial. 
 
Resistència KV: És l’energia absorbida a l’assaig de flexió per xoc, amb proveta entallada, segons la UNE 7475-1. 

 

 

620.3.3. Característiques tecnològiques 

 
Soldabilitat: En el cas de productes fabricats amb acers conforme a la UNE-EN 10025, s’ha de determinar el valor 
del carboni equivalent (CEV), i aquest valor, ha de complir l’especificat al respecte a la norma de condicions 
tècniques de subministrament que en cada cas correspongui. 
 
Per la verificació del CEV sobre el producte, s’hauran d’utilitzar els mètodes físics o químics analítics descrits en 
les normes UNE a l’efecte en vigor. 
 
Donat que en aquest Article només es contemplen acers soldables, el subministrador, a través del Contractista, 
facilitarà a la Direcció d’Obra els procediments i condicions recomanats per realitzar, quan sigui necessari, les 
soldadures. 
 
Els acers dels graus JR, JO, J2 i K2, generalment, són aptes per soldadura per tots els procediments. La 
soldabilitat és creixent des del grau JR fins K2.  
 
Els estats de desoxidació admesos per cada tipus d’acer s’indiquen a la UNE-EN 10025-2, i poden ser FN (acer 
efervescent no permès) o FF (acer totalment calmat).  
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El risc de que es produeixin esquerdes en fred a la zona soldada augmenta amb el gruix del producte, amb el 
nivell de resistència i amb el carboni equivalent. L’esquerdament en fred es pot produir per l’acció combinada dels 
següents factors: 
 

 La quantitat d’hidrogen difusible en el metall d’aportació. 

 Una estructura fràgil de la zona afectada tèrmicament. 

 Concentracions importants de tensions de tracció en la unió soldada. 
 
Quan es prescrigui la utilització de certes recomanacions, les condicions de soldadura i els diferents nivells de 
soldabilitat recomanats, per cada tipus d’acer i la seva norma de referència, aquests poden estar determinats en 
funció del gruix del producte, de l’energia aportada a la soldadura, dels requisits del projecte, de l’eficiència dels 
elèctrodes, del procés de soldadura i de les característiques del metall d’aportació. 
 
Doblegat: És un índex de la ductilitat del material, definit per l’absència o presència de fissures en l’assaig de 
doblegat, segons la UNE-EN ISO 6892-1. 
 
Generalment les xapes, bandes i plànols amples de gruix nominal no superior a vint mil·límetres ( ≤ 20 mm) 
hauran de ser aptes per al plegat, sense que es produeixi esquerdament, sobre el radi mínim de plegat que 
s’indica en la UNE-EN 10027-2. 
 
 

620.3.4. Característiques dels perfils i xapes 

 
Les toleràncies dimensionals, de forma i de massa de cada producte són les especificades a la norma de 
referència per cada peça o tipologia de perfil. La Taula 620.2 recull les normes de referència que regulen les 
mesures i toleràncies per les xapes i perfils més habituals. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà 
fixar toleràncies més estrictes per el cas d’aplicacions especials. 
 
 

Taula 620.2 
 

Productes 
Norma de producte 

Mesures Toleràncies 

Perfils IPN UNE 36521 UNE-EN 10024 

Perfils IPE UNE 36526 UNE-EN 10034 

Perfils HEB, HEA, HEM UNE 36524 UNE-EN 10034 

Perfils UPN UNE 36522 UNE-EN 10279 

Perfils L UNE-EN 10056-1 UNE-EN 10056-2 

Perfils LD UNE-EN 10056-1 UNE-EN 10056-2 

Perfils T UNE-EN 10055  

Perfils U comercial UNE 36525 UNE-EN 10279 

Rodons UNE-EN 10060  

Quadrats UNE-EN 10059  

Rectangulars UNE-EN 10058  

Hexagonals UNE-EN 10061  

Xapes i plànols amples d’espessor  ≥ 3 mm i ample ≥ 1.500 mm UNE 36559  

 
 
620.4. Acers amb característiques millorades 

 
Les indicacions recollides a l’apartat 620.3 són d’aplicació general en tots els acers per construcció. No obstant, 
existeixen diferents tipus d’acer amb propietats millorades, indicats per aplicacions específiques, per als quals  
s’estableixen les següents  prescripcions. El Projecte establirà en quines condicions es tenen que utilitzar els 
acers descrits a continuació. 

 

 

620.4.1. Acers soldables de gra fi 

 
Aquests acers s’utilitzen en la fabricació de components soldats que hauran de suportar elevats nivells d’esforç. 
 
Els acers estructurals soldables de gra fi responen a les exigències de la UNE-EN 10025-3, on es defineixen 
quatre tipus d’acer, els S275 i S355 (acers de qualitat no aliats) i els S420 i S460 (acers especials aliats). En 
funció de les qualitats, es pot garantir la resiliència a -20°C (qualitats N) o a -50°C per les aplicacions a baixes 
temperatures (qualitats NL). La Taula 620.3 mostra les possibles combinacions. 
 
Tots els tipus i graus d’acer de la Taula 620.3  han de ser aptes per soldadura pels procediments habituals. 
 
 

Taula 620.3 
 

Grau Tipus 

N  S 275 N    S 355 N    S 420 N   

NL   S 275 NL    S 355 NL    S 420 NL   

 
 
Els valors de CEV equivalent, composició química i propietats mecàniques queden recollides a la UNE-EN 10025-
3.  
 
 

620.4.2. Acers amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica  

 
Els acers amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica són aptes per processos de revestiment (pintura, 
recobriment metàl·lic, etc.). Aquest material també rep el nom  “d’acer autopatinable”. 
 
Els acers amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica hauran de complir els requisits de la UNE-EN 
10025-5. Tots ells seran acers estructurals de gra fi i alt límit elàstic, amb una resistència millorada a la corrosió 
en ambients molt agressius. 
 
L’eficàcia de la protecció contra la corrosió depèn en gran mesura de la velocitat de formació de la pàtina. Per una 
formació òptima de la pàtina: 
 

 Aquests acers es poden utilitzar en ambients no confinats, fins i tot en atmosferes sulfúriques. No obstant 
això,  es desaconsella la seva utilització per aplicacions en ambients amb condensació o embrutiment 
repetit, en particular en medis clorats. 

 Aquests acers admeten l’aplicació de pintura. Si la capa de pintura es deteriora, es forma una capa 
protectora d’òxids, evitant d’aquesta manera la propagació del rovell. 

  
Aquests tipus d’acers són soldables, però la seva soldabilitat no és il·limitada per als diferents processos de 
soldadura. Per això, el subministrador haurà de facilitar a la Direcció d’Obra els procediments recomanats per 
realitzar, quan sigui necessari, les soldadures. En tot cas, s’ha d’eliminar abans de la soldadura la pàtina auto 
protectora que s’hagi format a la zona pròxima (a menys de 20 mm) de les vores de la unió. S’ha d’assegurar que 
la soldadura sigui també resistent a la corrosió atmosfèrica. 
 
 

620.4.3. Acers amb propietats millorades per l’esquinçament laminar 

 
Els acers aquí referits corresponen a qualsevol dels tipus indicats en l’apartat 620.3 d’aquest Plec, i per tant 
compleixen les condicions corresponents al seu tipus; a més a més, disposen d’una resistència millorada a la 
deformació en la direcció perpendicular a la superfície, el que els confereix una major isotropia, que pot ser 
important en algunes construccions soldades. Aquesta millora de resistència a la deformació transversal s’avalua 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 287 de 445 
 

a través de la mesura de l’estricció obtinguda en un assaig de tracció en la direcció del gruix segons la UNE-EN 
10164. La lletra Z inclosa a la designació dels graus d’aquests acers fa referència a l’estricció. 
 
Els tipus d’acer amb propietats per l’esquinçament laminar són acers per estructures amb una gran resistència 
davant el fenomen de fissuració (“strip”) que té lloc sobre tot sota les juntes soldades. En general, els acers 
laminats posseeixen unes propietats de ductilitat en la direcció del gruix (direcció Z) inferiors a les de la direcció 
de laminat. 
 
D’acord amb la UNE- EN 10164, es poden especificar tres nivells de qualitat, segons s’indica a la Taula 620.6. 

 
 

Taula 620.6 
 

Grau 
Estricció (%) 

Valor mínim mig de 3 assajos Valor mínim individual 

Z 15 15 10 

Z 25 25 15 

Z 35 35 25 

 
 
Les recomanacions d’ús són: 
 

 Z15: per a juntes soldades sotmeses a tensions moderades. 

 Z25: per a juntes soldades sotmeses a tensions fortes. 

 Z35: per a juntes soldades sotmeses a tensions molt fortes i restricció important. 
 
 

620.4.4. Acers conformats en fred 

 
El conformat en fred és un procés on el conformat principal s’efectua a temperatura ambient. Posteriorment a 
aquest conformat, no existeix cap tractament tèrmic. En la designació d’aquests acers s’inclou la lletra H, 
indicativa de que aquests acers es subministren, generalment, en perfils buits. 
 
Aquests acers compleixen els requisits de la UNE-EN 10149-3, on es descriuen els acers en estat de normalitzat 
o de laminat de normalització. En ambdós casos, els materials es caracteritzen per presentar un valor garantit de 
límit elàstic mínim, neteja metal·lúrgica controlada i estructura de gra fi. 
 
Els acers conformats en fred utilitzables als efectes d’aquest Plec corresponen als tipus i graus recollits a la Taula 
620.7, per acer no aliat. 
 
 

Taula 620.7 
 

Grau 
Tipus 

S 235 S 275 S 355 

JR S 235 JRH - - 

J0 - S 275 J0H S 355 J0H 

J2 - S 275 J2H S 355 J2H 

 
 
Tots els tipus i graus d’acer de la Taula 620.7 han de ser aptes per soldadura pels procediments habituals. 
 
 

620.5. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan aquesta ho requereixi, la relació completa de les 
empreses subministradores dels perfils i xapes laminades en calent, per estructures metàl·liques, objecte del 
Projecte, així com la marca comercial, o referència que aquestes empreses donen a aquesta classe i qualitat. 
 

No podran canviar-se, sense autorització de la Direcció d’obra, les qualitats de material especificades en el 
Projecte, encara que tal canvi impliqui augment de característiques mecàniques. 
 
 

620.5.1. Identificació dels materials 

 
Les característiques dels materials subministrats hauran d’estar documentades de forma que es puguin comparar 
amb els requisits establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. A més a més, els materials 
s’hauran de poder identificar en totes les etapes de fabricació, de forma única i per un sistema apropiat. 
 
La identificació es pot basar en registres documentats per lots de producte assignats a un procés comú de 
producció, però cada component ha tenir una marca duradora, distingible, que no li produeixi danys i resulti visible 
després del muntatge. 
 
En general i excepte que ho prohibeixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, estan permesos els 
números estampats i les marques punxonades per a marcat, però no les entalladures cisellades. En tot cas el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ha d’indicar totes les zones en que no es permeti l’ús 
d’estampadores, encunys o punxons per realitzar marques. 
 

 
620.6. Control de qualitat 

 
La Direcció d’Obra valorarà la conveniència d’efectuar una visita d’inspecció a les instal·lacions de fabricació dels 
productes inclosos en l’àmbit d’aquest Article. Aquesta visita es realitzarà preferiblement abans del inici del 
subministrament i tindrà com objecte comprovar la idoneïtat per a la fabricació i la implantació d’un control de 
producció. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà d’especificar, al menys: 
 

 Tota restricció especial sobre discontinuïtats o reparació de defectes de superfície. 

 Tots els assajos per identificar imperfeccions o defectes interns, laminacions o fissures en zones a soldar 
dels materials. 

 Tot requisit per a material amb resistència millorada a la deformació en la direcció perpendicular a la 
superfície. 
 

 

620.6.1. Subministrament 

 
Als efectes del control del subministrament dels productes d’acer laminats en calent per a estructures  
metàl·liques, s’anomena partida al material que simultàniament compleixi les següents condicions: 
 

 Que pertany a una de les sèries de productes normalitzats segons s’estableix a la Taula  620.2. 

 Que correspongui al mateix tipus i grau d’acer. 

 Que procedeixi d’un mateix fabricant. 

 Que hagi estat subministrat d’una vegada. 
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No es podran utilitzar productes d’acer laminats en calent per estructures metàl·liques que no estiguin  
acompanyats de la documentació indicada a continuació. 
 
Al lliurament de cada subministrament s’aportarà un albarà, amb documentació annexa, que contindrà, entre 
altres, les següents dades: 
 

 Nom i adreça de l’empresa subministradora. 

 Data de subministrament. 

 Identificació del vehicle que el transporta. 

 Nombre de partides que componen el subministrament, identificant, per cada partida, al fabricant i el  seu 
contingut  (pes, nombre de perfils o xapes, tipus de producte, tipus i grau d’acer). 

 
A més, cada partida haurà d’arribar acompanyada de la següent documentació, segon el cas: 
 
Si es tracta d’una partida amb una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut segons l’esmentat a l’apartat 
620.9 d’aquest Plec: 
 

 Document acreditatiu de que la partida està en possessió d’una marca, segell o distintiu de qualitat 
reconegut. 

 Certificat del fabricant, signat per persona física, en el que s’indiquin els valors de les diferents 
característiques segons s’especifica a l’apartat 620.3 d’aquest Plec, que justifiquin que els productes 
d’acer laminats en calent per estructures metàl·liques compleixen les exigències contingudes en aquest 
Article. 

 
Si es tracta d’una partida sense una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut, segons l’esmentat a l’apartat 
620.9 d’aquest Plec:  
 

 Certificat del fabricant, signat per persona física, en el que s’indiquin els valors de les diferents 
característiques segons s’especifica a l’apartat 620.3 d’aquest Plec, que justifiquin que els productes 
d’acer laminats en calent per estructures metàl·liques compleixen les exigències contingudes en aquest 
Article. 

 Resultats dels assajos, que justifiquin que els productes d’acer laminats en calent d’aquesta partida 
compleixen les exigències establertes a l’apartat 620.3 d’aquest Plec, efectuats per un laboratori autoritzat 
conforme al Reial Decret 2200/95, de 28 de desembre i reconegut per infraestructures.cat. 

 
Una vegada comprovada la documentació que ha d’acompanyar al subministrament, s’haurà de procedir a 
comprovar el correcte marcat dels productes segons els criteris establerts per la norma reconeguda que reguli la 
seva fabricació. 
 
Les xapes i plànols amples de gruix no inferior a tres mil·límetres ( ≥ 3 mm ) i ample no inferior a mil cinc-cents 
mil·límetres (≥ 1500 mm) portaran la marca d’identificació del fabricant, el número de la peça, el número de 
colada, les dimensions, i  la designació del tipus i grau de l’acer, pintats i encunyats. 
 
No es podran utilitzar productes d’acer laminats en calent per estructures metàl·liques que no estiguin 
correctament marcats. 
 
 

620.6.2. Abassegament 

 
Es comprovarà que els perfils i xapes laminades en calent, per estructures metàl·liques, abassegats es  
corresponen amb tot el prèviament comunicat a la Direcció d’Obra, tal com s’especifica a l’apartat 620.5 d’aquest 
Plec. 
 
Als efectes del control dels abassegaments, s’anomena unitat d’inspecció al material que simultàniament 
compleixi les següents condicions: 
 

 Correspon al mateix tipus i grau d’acer. 

 Procedeix d’un mateix fabricant. 

 Pertany a una de les següents sèries en funció del gruix màxim de la secció: 
 

o Sèrie lleugera (e ≤ 16 mm). 

o Sèrie mitja (16 mm < e ≤ 40 mm). 

o Sèrie pesada (e > 40 mm). 
 
La grandària màxima de la unitat d’inspecció serà de: 
 

 Vuitanta tones (80 t), en el cas d’abassegaments  amb una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut, 
segons l’esmentat a l’apartat 620.9 d’aquest Plec.  

 Quaranta tones (40 t), en el cas d’abassegaments sense una marca, segell o distintiu de qualitat 
reconegut segons l’esmentat a l’apartat 620.9 d’aquest Plec.  

 
Els criteris que es descriuen a continuació per realitzar el control de qualitat dels abassegaments seran sense 
perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
Es distingeixen dos nivells diferents d’intensitat per al control dels abassegaments d’aquests productes: 
 

 Control d’abassegaments amb una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut, segons l’esmentat a 
l’apartat 620.9 d’aquest Plec. En aquest cas, els resultats del control s’han de disposar abans de la 
posada en obra de la unitat d’obra de la que formen part. 

 Control d'abassegaments sense una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut, segons l’esmentat a 
l’apartat 620.9 d’aquest Plec. En aquest cas els assajos s’han de realitzar i obtenir els resultats, 
prèviament a l’execució de la unitat d’obra de la que vagin a formar part, de tal forma que tots els 
productes d’acer laminats en calent per estructures metàl·liques que s’utilitzen en cada unitat d’obra han 
d’estar prèviament totalment identificats. 

 
Els criteris d’acceptació i rebuig seran: 
 

 Característiques dels acers. Cada unitat d’inspecció serà controlada mitjançant un assaig de cadascuna 
de les característiques, segons s’especifica a la UNE-EN 10025 o a la norma de condicions tècniques de 
subministrament que en cada cas correspongui. Si els resultats de tots els assajos són satisfactoris, la 
unitat d’inspecció serà acceptada. Si el resultat, per alguna de les característiques, no és satisfactori, 
s’efectuarà un nou assaig d’aquesta característica sobre quatre (4) noves provetes de la unitat 
d’inspecció corresponent. Qualsevol fallada que es registri en aquests nous assajos obligarà a rebutjar la 
unitat d’inspecció. 

 Toleràncies dimensionals, de forma i de massa: Cada unitat d’inspecció serà controlada mitjançant  
assajos sobre un producte mostra. Si els resultats de tots els assajos són satisfactoris, la unitat  
d’inspecció serà acceptada. Si el resultat, per a alguna de les característiques, no és satisfactori, 
s’efectuarà un nou assaig d’aquesta característica sobre quatre (4) nous productes mostra de la unitat 
d’inspecció corresponent. Qualsevol fallada registrada en aquests nous assajos obligarà a rebutjar la 
unitat  d’inspecció. 

 Característiques mecàniques: Cada unitat d’inspecció serà controlada mitjançant assajos sobre dos (2) 
jocs de provetes, que s’agafaran, segons s’especifica a la UNE-EN 10025 o a la norma de condicions 
tècniques de subministrament que en cada cas correspongui. Si els resultats dels dos  assajos són 
satisfactoris, la unitat d’inspecció serà acceptada. Si els dos resultats fossin no satisfactoris, la unitat 
d’inspecció serà rebutjada, i si només un d’ells resulta no satisfactori, s’efectuarà un nou assa ig  complet 
de totes les característiques mecàniques sobre setze (16) jocs de provetes de la unitat d’inspecció 
corresponent. El resultat es considerarà satisfactori si la mitja aritmètica dels resultats obtinguts supera el 
valor mínim garantit i tots els resultats superen el noranta cinc per cent (95%) d’aquest valor. En cas 
contrari la unitat d’inspecció serà rebutjada.  

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, podrà fixar altres criteris d’acceptació i rebuig. 
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620.7. Emmagatzematge 

 
El material s’haurà d’emmagatzemar seguint les instruccions del seu fabricant i no utilitzar-lo si ha superat la vida 
útil en magatzem especificada. Si per la forma o el temps d’emmagatzematge  poguessin haver sofert un 
deteriorament important, abans de la seva utilització s’haurà de comprovar que segueixen complint amb els 
requisits establerts. 
 
Els components estructurals s’han de manipular i emmagatzemar de forma segura, evitant que es produeixin 
deformacions permanents i de manera que els danys superficials siguin mínims. Cada component s’ha de protegir 
de possibles danys en el punts on es subjecti per la seva manipulació. Els components estructurals  
s’emmagatzemaran apilats sobre el terreny però sense contacte amb ell, evitant qualsevol acumulació  d’aigua. 
 
 
620.8. Amidament i abonament 

 
L’amidament dels perfils i xapes d’acer laminats en calent, per estructures metàl·liques, es realitzarà d’acord amb 
allò específicament indicat a la unitat d’obra de la que formen part. 
 
Als abassegaments, els perfils i xapes d’acer laminats en calent, per estructures metàl·liques, es mesuraran per 
kilograms (kg) realment abassegats,  mesurats per pesada en bàscula degudament  contrastada, únicament en el 
cas de paralització o resolució de l’obra. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 
620.9. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 

 
Normes de referència 
 

 UNE 36521. Productes d’acer. Secció en I amb ales inclinades (antic IPN). Dimensions.  

 UNE 36526. Productes d’acer laminats en calent. Perfils IPE. Dimensions. 

 UNE 36524. Productes d’acer laminats en calent. Perfils HE d’ales amples i cares paral·leles. Dimensions. 

 UNE 36522. Productes d’acer. Perfil U Normal (UPN). Dimensions. 

 UNE 36525. Productes d’acer. Perfil U comercial. Dimensions. 

 UNE 36559. Xapes d’acer laminades en calent, de gruix igual o superior a 3 mm. Toleràncies 
dimensionals sobre la forma i sobre la massa. 

 UNE-EN 7475-1. Materials metàl·lics. Assaig de flexió per xoc sobre proveta Charpy. Part 1: Mètode 
d’assaig. 

 UNE-EN 10024. Productes d’acer laminats en calent. Secció en I amb ales inclinades. Toleràncies 
dimensionals i de forma. 

 UNE-EN 10025-1. Productes laminats en calent d’acers per estructures. Part 1: Condicions Tècniques 
Generals del subministrament. 

 UNE-EN 10025-2. Productes laminats en calent d’acers per estructures. Part 2: Condiciones Tècniques 
Generals del subministrament dels acers estructurals no aliats. 

 UNE-EN 10025-3. Productes laminats en calent d’acers per estructures. Part 3: Condicions Tècniques 
Generals del subministrament dels acers estructurals soldables de gra fi en la condició de 
normalitzat/laminat de normalització. 

 UNE-EN 10025-4.  Productes laminats en calent d’acers per estructures. Part 4: Condicions Tècniques de 
subministrament dels acers estructurals soldables de gra fi laminats, laminats termomecànicament. 

 UNE-EN 10025-5. Productes laminats en calent d’acers per estructures. Part 5: Condicions Tècniques de 
subministrament dels acers estructurals amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica. 

 UNE-EN 10027-2. Sistemes de designació d’acers. Part 2: Designació numèrica. 

 UNE-EN 10034. Perfils I i H d’acer estructural. Toleràncies dimensionals i de forma. 

 UNE-EN 10055. Perfil T d’acer amb ales iguals i arestes arrodonides laminat en calent. Amidaments i 
toleràncies dimensionals i de forma. 

 UNE-EN 10056-1. Angulars de costats iguals i desiguals d’acer estructural. Part 1: Amidaments. 

 UNE-EN 10056-2. Angulars de costats iguals i desiguals d’acer estructural. Part 2: toleràncies 
dimensionals i de forma. 

 UNE-EN 10058. Barres rectangulars d’acer laminades en calent per usos generals. Dimensions i 
toleràncies dimensionals i de forma. 

 UNE-EN 10059. Barres quadrades d’acer laminades en calent per usos generals. Dimensions i 
toleràncies dimensionals i de forma. 

 UNE-EN 10060. Barres rodones d’acer laminades en calent per usos generals. Dimensions i toleràncies 
dimensionals i de forma. 

 UNE-EN 10061. Barres hexagonals d’acer laminades en calent per usos generals. Dimensions i 
toleràncies dimensionals i de forma.  

 UNE-EN 10279. Perfils en U d’acer laminat en calent. Toleràncies dimensionals, de la forma i de la 
massa. 

 UNE-EN 10149-3. Productes plans laminats en calent d’acer d’alt límit elàstic per a conformat en fred. 
Part 3: Condicions de subministrament per acers en estat de normalitzat o laminat de normalització. 

 UNE-EN 10164. Acers de construcció amb resistència millorada a la deformació en la direcció 
perpendicular a la superfície del producte. Condicions tècniques de subministrament. 

 UNE-EN ISO 6892-1. Materials metàl·lics. Assaig de tracció. Part 1: Mètode d’assaig a temperatura 
ambient. 

 
 
 
 

Article 621. Reblons 
 
 
 
621.1. Definició 

 
Es defineixen com reblons, les reblades els caps de les quals es formen en calent. Poden ser de dos tipus, 
segons la forma del cap: 
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 Tipus E: Reblons de cap esfèric.  

 Tipus P: Reblons de cap pla. 
 
 
621.2. Designació 

 
Els reblons es designaran per la lletra que fa referència a la forma del cap, seguida dels nombres que indiquen el 
diàmetre de la canya i la seva longitud, separats pel signe x; seguirà el tipus d'acer. 
 
 
621.3. Materials 

 
Els reblons seran d'acer, de les classes i amb les característiques mecàniques especificades al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte a  la Taula 621.1. 
 
 
 
 
 

Taula 621.1 
 

Classe d’acer 
Resistència a 

tracció σR 
 kgf/mm2

 

Allargament de 
trencament δ mínim  

% 

Resistència a tall 
τR 

kgf/mm2
 

Tipus d’acer dels 
productes a unir 

S 235 JR 
S 235 JO 

34 a 42 28 25 a 36 
S 235 
S 275 

S 275 JO 42 a 50 23 31 a 42 S 355 
S’ha adaptat la designació de la classe d’acer a la normativa vigent. 

 
 
Aquestes característiques es determinaran d'acord amb la UNE 7246, amb la modificació que la longitud inicial 
entre punts serà: I 0= 5.65 A 01/2 

 
La composició química d'aquests acers s'ajustarà al que prescriu la UNE-EN 10025. 
 
 
 
 
621.4. Forma i dimensions 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la forma i dimensions dels reblons que, en general, hauran 
d'estar compresos dins els que es relacionen a les Taules 621.2 i 621.3, i complir les toleràncies assenyalades a 
les Taules 621.4 i 621.5. 
 

           

 
 

Taula 621.2 
 

Dimensions dels reblons de cap esfèric 

Designació 
del rebló 

Diàmetre 
de la canya 

d  
mm 

Diàmetre 
del cap 

d1  
mm 

Altura 
del cap 

h  
mm 

Radi 
de l'esfera 

r  
mm 

Ràdio 
de l'acord 

r1  
mm 

Diàmetre 
del forat 

a  
mm 

E 10  
E 12  
E 14 
E 16 

10  
12  
14 
16 

16 
19  
22 
25 

6,5  
7,5  
9 

10 

8  
9,5  
11 
13 

0,5  
0,6  
0,6 
0,8 

11  
13  
15 
17 

E 18  
E 20  
E 22 
E 24 

18  
20  
22 
24 

28 
32  
36 
40 

11,5  
13  
14 
16 

14,5  
16,5  
18,5 
20,5 

0,8  
1  
1 

1,2 

19  
21  
23 
25 

E 27 
E 30  
E 33 
E 36 

27 
30  
33 
36 

43 
43  
53 
58 

17 
19  
21 
23 

22 
24,5  
27 
30 

1,2 
1,6  
1,6 
2 

28 
31  
34 
37 

 
 

                   
 
 

Taula 621.3 
 

Dimensions dels reblons de cap pla 

Designació 
del rebló 

Diàmetre 
de la canya 

d  
mm 

Angle 
del con 

α 

graus 

Diàmetre 
del cap 

d1  
mm 

Altura  
del cap 

h  
mm 

Diàmetre 
del forat 

a  
mm 

P 10  
P 12  
P 14 
P 16 

10  
12  
14 
16 

75º 
75º 
75º 
75º 

14,5  
18  

21,5 
26 

3  
4  
5 

6,5 

11  
13  
15 
17 

P 18  
P 20  
P 22 
P 24 

18  
20  
22 
24 

75º 
60º  
60º  
60º 

30  
31,5 
34,5 
38 

8  
10  
11 
12 

19  
21  
23 
25 

P 27 
P 30  
P 33 
P 36 

27 
30  
33 
36 

60º  
45º 
45º 
45º 

42 
42,5 
46,5 
51 

13,5 
15  

16,5 
18 

28 
31  
34 
37 
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Taula 621.4 

 

Toleràncies dimensionals dels reblons de cap esfèric 

Designació 
del rebló 

Diàmetre 
de la canya 

 
Diàmetre 
del cap 

d1  
mm 

Altura  
del cap 

h  
mm 

Part  
cilíndrica 
del cap 

c  
mm 

Excentricitat  
del cap 

u-v  
mm 

Longitud  
de la canya 

l 
mm 

En la  
secció  
A A´ 
mm 

En la  
secció  
B B´ 
mm 

E 10  
E 12  
E 14 
E 16 

+ 0,3 -0,1 
+ 0,3 -0,1 
+ 0,3 -0,1 
+ 0,3 -0,1 

+ 0,3 -0,6 
+ 0,3 -0,7 
+ 0,3 -0,8 
+ 0,3 -0,8 

+ 0 -1,1 
+ 0 -1,3 
+ 0 -1,3 
+ 0 -1,3 

+ 0,9 -0 
+ 0,9 -0 
+ 0,9 -0 
+ 0,9 -0 

2 
2 
2 
2 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Menor de  
50 mm: 
+2,0%  
 - 0% 

E 18  
E 20  
E 22 
E 24 

+ 0,3 -0,1 
+ 0,3 -0,1 
+ 0,3 -0,1 

± 0,3 

+ 0,3 -0,9 
+ 0,3 -1,1 
+ 0,3 -1,1 
+ 0,3 -1,2 

+ 0 -1,3 
+ 0 -1,6 
+ 0 -1,6 
+ 0 -1,6 

+ 1,1 -0 
+ 1,1 -0 
+ 1,1 -0 
+ 1,1 -0 

2,5 
2,5 
2,5 
3 

0,5 
1 
1 
1 

De 50 mm  
a 100 mm: 

+ 1,5%  
- 0% 

E 27 
E 30  
E 33 
E 36 

± 0,3 
± 0,3 
± 0,3 
± 0,3 

+ 0,3 -1,4 
+ 0,3 -1,4 
+ 0,3 -1,4 
+ 0,3 -1,4 

+ 0 -1,6 
+ 0 -1,6 
+ 0 -1,9 
+ 0 -1,9 

+ 1,1 -0 
+ 1,3 -0 
+ 1,3 -0 
+ 1,3 -0 

3 
3 
3 
3 

1 
1 

1,5 
1,5 

Major de 
100 mm: 
+1,0%  
-0% 

 
 

Taula 621.5 
 

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS DELS REBLONS DE CAP PLA 

Designació 
del rebló 

Diàmetre 
de la canya 

 
Angle 

del cap 
α 

graus 

Altura  
del cap 

h  
mm 

Longitud  
de la canya 

l  
mm 

En la  
secció  
A A´ 
mm 

En la  
secció  
B B´ 
mm 

P 10  
P 12  
P 14 
P 16 

+ 0,3 -0,1 
+ 0,3 -0,1 
+ 0,3 -0,1 
+ 0,3 -0,1 

+ 0,3 -0,6 
+ 0,3 -0,7 
+ 0,3 -0,8 
+ 0,3 -0,8 

+ 5º - 0º 
+ 5º - 0º 
+ 5º - 0º 
+ 5º - 0º 

+ 0,8 -0 
+ 0,8 -0 
+ 1,0 -0 
+ 1,0 -0 

Menor de  
50 mm: 
+2,0%  
 - 0% 

P 18  
P 20  
P 22 
P 24 

+ 0,3 -0,1 
+ 0,3 -0,1 
+ 0,3 -0,1 

+ 0,3 

+ 0,3 -0,8 
+ 0,3 -1,1 
+ 0,3 -1,1 
+ 0,3 -1,2 

+ 5º - 0º 
+ 5º - 0º 
+ 5º - 0º 
+ 5º - 0º 

+ 1,0 -0 
+ 1,3 -0 
+ 1,3 -0 
+ 1,3 -0 

De 50 mm  
a 100 mm: 

+ 1,5% 
-0% 

P 27 
P 30  
P 33 
P 36 

+ 0,3 
+ 0,3 
+ 0,3 
+ 0,3 

+ 0,3 -1,4 
+ 0,3 -1,4 
+ 0,3 -1,4 
+ 0,3 -1,4 

+ 5º - 0º 
+ 5º - 0º 
+ 5º - 0º 
+ 5º - 0º 

+ 1,3 -0 
+ 1,5 -0 
+ 1,5 -0 
+ 1,5 -0 

Major de 
100 mm: 
+1,0%  
-0% 

 

 

621.5. Recepció 

 
Amb el certificat de garantia del fabricant es podrà prescindir, en general, dels assajos de recepció, tret que el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars els imposi. 
 
En cas de no estar previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la Direcció d’Obra podrà ordenar la 
realització d'assajos de resistència a tall. 

 
En tot cas, es comprovarà que els reblons tenen les superfícies llises i no presenten fissures, rebaves o altres 
defectes que perjudiquin el seu ús, que la unió del cap a la canya està exempta de plecs i que la superfície de 
suport és normal a l'eix del rebló. 
 
 
621.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament dels reblons es realitzarà d'acord amb la unitat d'obra que formin part. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE 7246. Determinació de la resistència a cisallament de reblons i cargols d’acer. 

 UNE-EN 10025. Productes laminats en calent d’acers per estructures. 
 
 
 

Article 622. Cargols ordinaris i calibrats 
 
 
622.1. Definició 

 
Es defineixen com a cargols, els elements d'unió amb filetejat helicoïdal de perfil apropiat, que s’utilitzen com a 
peces d'unió o per exercir un esforç de compressió. Aquest Article comprèn dos tipus de cargols: 
 

 Tipus T: Cargols ordinaris.  

 Tipus TC: Cargols calibrats.  
 
També comprèn les seves femelles i volanderes. 
 
 
622.2. Designació 

 
Els cargols ordinaris es designaran per la lletra T, seguida del diàmetre nominal de la canya i la longitud de 
l’espàrrec, separats pel signe x; seguirà el tipus d'acer. 
 
Els cargols calibrats es designaran per les lletres TC, seguides del diàmetre nominal de la canya i la longitud de 
l’espàrrec, separats pel signe x; seguirà el tipus d'acer. 
 
Les femelles es designaran per la lletra M, seguida del diàmetre nominal i el tipus d'acer. 
 
En les volanderes es distingeixen tres tipus, segons els perfils a unir: 
 

 Tipus A: Volanderes planes.  

 Tipus Al: Volanderes inclinades per utilitzar sobre ales de perfils IPN.  

 Tipus AU: Volanderes inclinades per utilitzar sobre ales de perfils UPN. 
 
Les volanderes es designaran per la lletra o lletres distintives del tipus, seguida del diàmetre nominal del cargol 
amb què s’utilitzen i del tipus d'acer. 
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622.3. Materials 

 
Les característiques de l’acer utilitzat per a la fabricació dels productes definits en aquest Article, s’especifiquen a 
la Taula 622.1a, amb les especificacions de límit elàstic (fyb) i resistència a tracció (fub). 
 
 

Taula 622.1a 

Grau 4.6 5.6 6.8 

fyb 240 300 480 

fub 400 500 600 

 
 
No s'utilitzaran cargols de grau inferior a 4.6 sense justificació experimental documentada de que són adequats 
per a la unió a la qual es destinen.  
 
Els cargols normalitzats en les normes recollides en la Taula 622.1b es consideren cargols utilitzables a l'efecte 
d'aquest Article. En la Taula s'indiquen, per a cada grup normalitzat de cargols, les normes relatives a femelles i 
volanderes que es poden utilitzar amb aquells. 
 

Taula 622.1b 

Cargols normalitzats Femelles hexagonals 
normalitzades 

Volanderes planes 
normalitzades 

  UNE-EN ISO 7089 

UNE-EN ISO 4014  UNE-EN ISO 7090 

UNE-EN ISO 4016 UNE-EN ISO 4032 UNE-EN ISO 7091 

UNE-EN ISO 4017 UNE-EN ISO 4033 UNE-EN ISO 7092 

UNE-EN ISO 4018 UNE-EN ISO 4034 UNE-EN ISO 7093-1 

  UNE-EN ISO 7093-2 

  UNE-EN ISO 7094 

 

Les volanderes de la sèrie normal són les normalitzades en les UNE-EN ISO 7089, 7090 i 7091; les de la sèrie 
estreta són les normalitzades en la UNE-EN ISO 7092; les de la sèrie ampla són les normalitzades en les UNE-
EN ISO 7093-1 i UNE-EN ISO 7093-2; finalment, les de la sèrie extra ampla són les normalitzades en la UNE-EN 
ISO 7094. 

 

 

622.4. Dimensions i toleràncies 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà les característiques i dimensions dels cargols, que, en 
general, hauran d'estar compreses dins les que es relacionen a les Taules 622.2 i 622.3, i complir les toleràncies 
assenyalades a les Taules 622.4 i 622.5. 
 
Les característiques i dimensions de les femelles hauran d'estar compreses dins les que es relacionen a la Taula 
622.6. 
 
Les característiques i dimensions de les volanderes hauran d'estar compreses dins les que es relacionen a les 
Taules 622.7, 622.8 i 622,9. 

 
Les toleràncies de femelles i volanderes seran les especificades a la Taula 622.10. 
 

 

                                                

                            
 

 

Taula 622.2 
Dimensions dels cargols ordinaris 

 

 
Cargol 
ordinari 

tipus 
 

Espàrrec Cap 
Diàmetre 

del 
forat  

a  
mm 

Diàmetre 
de la 

canya 
d 

mm 

Diàmetre 
interior 

d1 
mm 

Longitud 
roscada 

b 
mm 

Longitud 
de la 

sortida 
x 

mm 

Longitud 
del 

xamfrà 
z 

mm 

Gruix 
k 

mm 

Mesura 
entre 
cares 

s 
mm 

Mesura 
entre 

arestes 
e 

mm 

Radi 
de 

l'acord 
r 

mm 

T 10 
T 12 
T 16 
T 20 

(T 22) 

10 
12 
16 
20 
22 

8,160 
9,853 
13,546 
16,933 
18,933 

17,5 
19,5 
23 
25 
28 

2,5 
2,5 
3 
4 
4 

1,7 
2 

2,5 
3 

3,3 

7 
8 
10 
13 
14 

17 
19 
24 
30 
32 

19,6 
21,9 
27,7 
34,6 
36,9 

0,5 
1 
1 
1 
1 

11 
13 
17 
21 
23 

T 24 
(T 27) 
T 30 

(T 33) 
T 36 

24 
27 
30 
33 
36 

20,319 
23,319 
25,706 
28,706 
31,093 

29,5 
32,5 
35 
38 
40 

4,5 
4,5 
5 
5 
6 

4 
4 
5 
5 
6 

15 
17 
19 
21 
23 

36 
41 
46 
50 
55 

41,6 
47,3 
53,1 
57,7 
63,5 

1 
1 
1 
1 
1 

25 
28 
31 
34 
37 
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Taula 622.3 
Dimensions dels cargols calibrats 

 

Cargol 
calibrat 

tipus 

Espàrrec Cap 

Àrea 
neta 
del 

nucli 
An 
cm2 

Àrea 
resistent 

Ar 
cm2 

Diàmetre 
de la 

canya 
i del 
forat 

a 
mm 

Diàmetre 
exterior 

de la 
rosca 

d 
mm 

Diàmetre 
interior 

de la 
rosca 

d1 
mm 

Longitud 
roscada 

b 
mm 

Longitud 
de la 

sortida 
x 

mm 

Gruix 
k 

mm 

Mesura 
entre 
cares 

s 
mm 

Mesura 
entre 

arestes 
e 

mm 

Radi 
de 

l'acord 
r 

mm 

TC 10 
TC 12 
TC 16 
TC 20 
TC 22 

11 
13 
17 
21 
23 

10 
12 
16 
20 
22 

8,160 
9,853 
13,546 
16,933 
18,933 

17,5 
19,5 
23 
26 
28 

2,5 
2,5 
3 
4 
4 

7 
8 

10 
13 
14 

17 
19 
24 
30 
32 

19,6 
21,9 
27,7 
34,5 
36,9 

0,5 
1 
1 
1 
1 

0,523 
0,762 
1,44 
2,25 
2,82 

0,580 
0,843 
1,57 
2,75 
3,03 

TC 24 
TC 27 
TC 30 
TC 33 
TC 36 

25 
28 
31 
34 
39 

24 
27 
30 
33 
36 

20,319 
23,319 
25,706 
28,706 
31,093 

29,5 
32,5 
35 
38 
40 

4,5 
4,5 
5 
5 
6 

15 
17 
19 
21 
23 

36 
41 
46 
50 
55 

41,6 
47,3 
53,1 
57,7 
63,5 

1 
1 
1 
1 
1 

3,24 
4,27 
5,19 
6,47 
7,59 

3,53 
4,59 
5,61 
6,94 
8,17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 622.4 
 

Cargol 
ordinari 

tipus 

Toleràncies 
Longitud del 

cargol 
l  

mm 

Tolerància en 
la longitud 

mm 

Diàmetre 
de la  
canya  
mm 

Gruix 
del  
cap  
mm 

Mesura 
entre  
cares  
mm 

Longitud 
de rosca  

 
mm 

Centrat del cap 
amb 

l’espàrrec  
mm 

T 10 
T 12  
T 16  
T 20  
T 22 

- 0,70 
- 0,70  
- 0,70  
- 0,84  
- 0,84 

± 0,45 
± 0,45  
± 0,90  
± 0,90  
± 0,90 

- 0,43 
- 0,52  
- 0,52  
- 0,52  
- 1,00 

+ 2,30 
+ 2,60  
+ 3,00  
+ 3,70  
+ 3,70 

0,58 
0,70  
0,70  
0,84  
0,84 

30 
35 a 50 
35 a 50 
55 a 80 
85 a 120 

± 1,05 
± 1,25 
± 1,25  
± 1,50  
± 1,75 

T 24 
T 27 
T 30  
T 33  
T 36 

- 0,84 
- 0,84  
- 0,84  
- 1,00  
- 1,00 

± 0,90 
± 0,90  
± 1,05  
± 1,05  
± 1,05 

- 1,00 
- 1,00  
- 1,00  
- 1,00  
- 1,20 

+ 4,50 
+ 4,50  
+ 5,30  
+ 5,30  
+ 6,00 

0,84 
0,84  
0,84  
1,00  
1,00 

85 a 120 
125 a 180 
185 a 250 
185 a 250 
255 a 315 

± 1,75 
± 2,00 
± 2,30 
± 2,30  
± 2,60 

Tots  

 
Angle recte entre l'eix de la canya i la base del cap, 2º 

Díedres rectes entre les cares i la base del cap, 2º 
Inclinació entre l'eix de la canya i l'eix de la rosca, 1º 

 

 
 

Taula 622.5 
 

Cargol 
calibrat 

tipus 

Toleràncies 
Longitud del 

cargol 
l  

mm 

Tolerància en 
la longitud 

mm 

Diàmetre 
de la  
canya  
mm 

Gruix 
del  
cap  
mm 

Mesura 
entre  
cares  
mm 

Longitud 
de rosca  

 
mm 

Centrat del cap 
amb 

l’espàrrec 
mm 

TC 10 
TC 12  
TC 16  
TC 20 

     TC 22 

- 0,11 
- 0,11  
- 0,11  
- 0,13 
- 0,13 

± 0,45 
± 0,45  
± 0,90  
± 0,90 
± 0,90 

- 0,43 
- 0,52  
- 0,52  
- 0,52 
- 1,00 

+ 2,30 
+ 2,60  
+ 3,00  
+ 3,70 
+ 3,70 

0,58 
0,70  
0,70  
0,84 
0,84 

30 
35 a 50  
35 a 50 
55 a 80 
85 a 120 

± 1,05 
± 1,25  
± 1,25 
± 1,50  
± 1,75  

TC 24 
TC 27 
TC 30  
TC 33  
TC 36 

- 0,13 
- 0,13  
- 0,16  
- 0,16  
- 0,16 

± 0,90 
± 0,90  
± 1,05  
± 1,05  
± 1,05 

- 1,00 
- 1,00  
- 1,00  
- 1,00  
- 1,20 

+ 4,50 
+ 4,50  
+ 5,30  
+ 5,30  
+ 6,00 

0,84 
0,84  
0,84 
1,00  
1,00 

85 a 120 
125 a 180 
185 a 250  
185 a 250  
255 a 315 

± 1,75  
± 2,00 
± 2,30  
± 2,30 
± 2,60 

Tots  

 
Angle recte entre l'eix de la canya i la base del cap, 2º 

Díedres rectes entre les cares i la base del cap, 2º 
Inclinació entre l'eix de la canya i l'eix de la rosca, 1º 
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Taula 622.6 
 

Femella 
tipus 

Dimensions 

Diàmetre 
nominal 

d 
mm 

Diàmetre 
interior 

d1 
mm 

Gruix 
m 

mm 

Mesura 
entre 

arestes 
e 

mm 

Mesura 
entre 
cares 

s 
mm 

M 10 
M 12  
M 16  
M 20  
M 22 

10 
12  
16  
20  
22 

8,376 
10,106 
13,835  
17,294  
19,294 

8 
10  
13  
16  
18 

19,6 
21,9  
27,7  
34,6  
36,9 

17 
19  
24  
30  
32 

M 24 
M 27 
M 30  
M 33  
M 36 

24 
27 
30  
33  
36 

20,725 
23,725 
26,211  
29,211  
31,670 

19 
22 
24  
26  
29 

41,6 
47,3 
53,1  
57,7  
63,5 

36 
41 
46  
50  
55 

 
 

 
 
 

Taula 622.7 
 

Volandera 
tipus 

Dimensions 

Diàmetre del 
forat 

d1 
mm 

Diàmetre 
exterior 

d2 
mm 

Gruix 
n 

mm 

A 10 
A 12 
A 16  
A 20  
A 22 

11,5 
13,5 
17,5  
21,5  
24 

21 
24 
30  
36  
40 

8 
8 
8 
8 
8 

A 24 
A 27  
A 30  
A 33 
A 36 

26 
29 
32  
35 
38 

44 
50  
56  
60 
68 

8 
8 
8  
8  
8 
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Taula 622.8 
 

Volandera 
tipus 

Diàmetre del 
forat 

d1 
mm 

Costat 
a 

mm 

Testa 
b 

mm 

Gruix 
Radi 

r 
mm 

e1 
mm 

e 
mm 

e2 
mm 

Al 10 
Al 12 
Al 16  
Al 20  
Al 22 

11,5 
13,5 
17,5  
21,5  
24 

22 
30 
36  
44  
50 

22 
26 
32  
40  
44 

4,6 
6,2 
7,5  
9  

10 

3 
4 
5  
6  

6,5 

1,5 
2 

2,5  
3  
3 

1,2 
1,6 
2  

2,4  
2,4 

Al 24 
Al 27  
Al 30  
Al 33 
Al 36 

26 
29 
32  
35 
38 

56 
62 
62  
68  
75 

56 
56 
62  
68  
75 

10,8 
11,7 
11,7  
12,5  
13,5 

7 
7,5 
7,5  
8  
8 

3 
3 
3  
3  
3 

2,4 
2,4 
2,4  
2,4  
2,4 

 
 

 

 

 

       
 
 

Taula 622.9 

Volandera 
tipus 

Diàmetre del 
forat 
d1 

mm 

Costat 
a 

mm 

Testa 
b 

mm 

Gruix 
Radi 

r 
mm 

e
1
 

mm 

e 
mm 

e
2
 

mm 

AU 10 
AU 12 
AU 16  
AU 20  
AU 22 

11,5 
13,5 
17,5  
21,5  
24 

22 
30 
36  
44  
50 

22 
26 
32  
40  
44 

3,8 
4,9 
5,9  
7  
8 

3 
4 

4,5  
5  
6 

2 
2,5 
3  

3,5  
4 

1,6 
2 

2,4  
2,8  
3,2 

AU 24 
AU 27  
AU 30  
AU 33 
AU 36 

26 
29 
32  
35 
38 

56 
62 
62  
68  
75 

56 
56 
62  
68  
75 

8,5 
9 
9  

9,4  
10 

6 
6,5 
6,5  
7  
7 

4 
4 
4  
4  
4 

3,2 
3,2 
3,2  
3,2  
3,2 
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Taula 622.10 
 

Diàmetre  
nominal 

del 
cargol 

Toleràncies 

En femelles En volanderes tipus A En volanderes tipus Al i tipus AU 

Gruix 
mm 

Mesura 
entre cares 

mm 

Diàmetre  
del forat 

mm 

Diàmetre  
exterior 

mm 

Diàmetre  
del forat 

mm 

Costat 
mm 

Testa 
mm 

Gruix (e2) 

Tipus 
Al 

mm 

Tipus 
AU 
mm 

10 
12  
16  
20  
22 

± 0,40 
± 0,50  
± 0,65  
± 0,80  
± 0,90 

- 0,43 
- 0,52  
- 0,52  
- 0,52  
- 1,00 

+ 0,4 
+ 0,4  
+ 0,5  
+ 0,5  
+ 0,5 

- 0,5 
- 0,5  
- 0,5  
- 0,8  
- 0,8 

+ 0,5 
+ 0,5  
+ 0,5  
+ 0,6  
+ 0,6 

± 0,65 
± 0,65  
± 0,80  
± 0,80  
± 0,80 

± 2 
± 2  

± 2,5  
± 2,5  
± 2,5 

± 0,2 
± 0,2  
± 0,2  
± 0,3  
± 0,3 

± 0,2 
± 0,2  
± 0,3  
± 0,3  
± 0,3 

24 
27 
30  
33  
36 

± 0,95 
± 1,10  
± 1,20  
± 1,30  
± 1,45 

- 1,00 
- 1,00  
- 1,00  
- 1,00  
- 1,20 

+ 0,5 
+ 0,5  
+ 0,6  
+ 0,6  
+ 0,6 

- 0,8 
- 0,8  
- 1  
- 1  
- 1 

+ 0,6 
+ 0,6  
+ 0,8  
+ 0,8  
+ 0,8 

± 0,80 
± 0,95  
± 0,95  
± 0,95  
± 0,95 

± 3 
± 3  
± 3  
± 3  
± 3 

± 0,3 
± 0,3  
± 0,3  
± 0,3  
± 0,3 

± 0,3 
± 0,3  
± 0,3  
± 0,3  
± 0,3 

Tots 

Ortogonalitat entre base i eix de 
la rosca = 2° 

Cares i bases = 2° 

Gruix ± 1 mm  

Paral·lelisme  
(n1 –n2 )  0,3 mm 

Inclinació de cares: ± 0,5 % 

 

 

622.5. Recepció 

 
Amb el certificat de garantia del fabricant es podrà prescindir, en general, dels assajos de recepció, tret que el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars els imposi. 
 
En cas de no estar previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la Direcció d’Obra podrà ordenar la 
presa de mostres i la realització dels assajos que consideri oportuns. 
 
Les peces se subministraran en envasos adequats, suficientment protegits perquè els cops d'un transport ordinari 
no danyin les mateixes. 
 
Cada envàs contindrà només cargols, femelles o volanderes d'un mateix tipus, longitud i tipus d'acer. 
 
Cada envàs portarà una etiqueta indicant:  
 

 Marca del fabricant.  

 Designació del cargol, femella o volandera.  

 Tipus d'acer.  

 Nombre de peces que conté. 
 
Els cargols aniran marcats segons s’especifica a la UNE-EN ISO 898-1. 
 
 
622.6. Amidament i abonament 
 

L’amidament i abonament dels cargols, femelles i volanderes, es realitzarà d'acord amb la unitat d'obra que formin 
part. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN ISO 4033. Femelles hexagonals, tipus 2. Productes de classes A i B. 

 UNE-EN ISO 4034. Femelles hexagonals. Productes de classe C. 

 UNE-EN ISO 898-1. Característiques mecàniques dels elements de fixació d’acer al carboni i acer aliat. 
Part 1: Perns, cargols i bulons amb classes de qualitat especificades. Femelles de pas gruixut i femelles 
de pas fi. 

 UNE-EN ISO 4014. Perns de cap hexagonal. Productes de classe A i B. 

 UNE-EN ISO 4016. Perns de cap hexagonal. Productes de classe C. 

 UNE-EN ISO 4017. Cargols de cap hexagonal. Productes de classe A i B. 

 UNE-EN ISO 4018. Cargols de cap hexagonal. Productes de classe C. 

 UNE-EN ISO 4032. Femelles hexagonals, tipus 1. Productes de classes A i B. 

 UNE-EN ISO 7089. Volanderes planes. Sèrie normal. Producte de classe A. 

 UNE-EN ISO 7090. Volanderes planes aixamfranades. Sèrie normal. Producte de classe A. 

 UNE-EN ISO 7091. Volanderes planes. Sèrie normal. Producte de classe C. 

 UNE-EN ISO 7092. Volanderes planes. Sèrie estreta. Producte de classe A. 

 UNE-EN ISO 7093-1. Volanderes planes. Sèrie ampla. Producte de classe A. 

 UNE-EN ISO 7093-2. Volanderes planes. Sèrie ampla. Producte de classe C. 

 UNE-EN ISO 7094. Volanderes planes. Sèrie extra ampla. Producte de classe C. 
 
 
 
 

Article 623. Cargols d'alta resistència 
 
 
 
623.1. Definició 

 
Es defineixen com a cargols, els elements d'unió amb filetejat helicoïdal de perfil apropiat, que s’utilitzen com a 
peces d'unió o per exercir un esforç de compressió. 
 
Aquest Article comprèn els cargols d'alta resistència, així com les seves femelles i volanderes. 
 
 

623.2. Designació 

 
Els cargols d'alta resistència es designaran per les lletres TR, seguides del diàmetre de la canya i la longitud de 
l’espàrrec, separats pel signe x; seguirà el tipus d'acer. 
 
Les femelles es designaran amb les lletres MR, el diàmetre nominal i el tipus de l'acer. 
 
En les volanderes es distingeixen tres tipus, segons els perfils a unir: 
 

 Tipus AR: Volanderes planes.  
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 Tipus ARI: Volanderes inclinades per utilitzar sobre ales de perfils IPN.  

 Tipus ARU: Volanderes inclinades per utilitzar sobre ales de perfils UPN. 
 
Les volanderes es designaran per les lletres que distingeixen el seu tipus, seguides del diàmetre nominal del 
cargol amb què s’utilitzen. 
 
 
623.3. Materials 

 
Les característiques de l'acer utilitzat per a la fabricació dels cargols i femelles definits en aquest Article 
s'especifiquen a la Taula 623.1, amb les especificacions de límit elàstic (fyb ) i resistència a tracció (fmb ). 
 
 

Taula 623.1 
 

Grau 8.8 10.9 

fyb 640 900 

fub 800 1000 

 
 
Per a volanderes s'utilitzarà un acer temperat en aigua o en oli i tremp. La resistència a la tracció després del 
tractament no serà inferior a cent quilograms força per mil·límetre quadrat (100 kgf/mm2), el límit elàstic 
convencional a vuitanta quilograms força per mil·límetre quadrat (80 kgf/mm2), i l'allargament al sis per cent (6 %). 
La duresa Brinell, com a valor indicatiu, estarà compresa entre dos-cents setanta i tres-cents cinquanta (270 a 
350 HB). 
 
Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les UNE-EN ISO 6506, UNE-EN ISO 377 i UNE 7475. 
 
Els cargols normalitzats segons la UNE-EN 14399 de grau 8.8 o bé 10.9 es consideren aptes per ser pretesats. 
 
 
623.4. Dimensions i toleràncies 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà les característiques i dimensions dels cargols, que, en 
general, hauran d'estar compresos dins els que es relacionen a la Taula 623.2, amb les toleràncies que es fixen a 
la Taula 623.3. Les longituds d’acollament seran les que s'especifiquen a la Taula 623.4. 
 
Les característiques i dimensions de les femelles hauran d'estar compreses dins les que es relacionen a la Taula 
623.5, amb les toleràncies indicades a la Taula 623.6. 
 
Les característiques i dimensions de les volanderes hauran d'estar compreses dins les que es relacionen a les 
Taules 623.7, 623.8 i 623.9, amb les toleràncies que s'indiquen a les Taules 623.10 i 623.11. 

 
 
 

                      
 
 

 
 
 

Taula 623.2 
 

Cargol 

Diàmetre 
de la 

canya 
d 

mm 

Espàrrec 

Cap 

Diàmetre 
del 

forat  
a  

mm 

Longitud roscada b 
en funció  

de la longitud total Longitud 
de la 

sortida 
x 

mm 
l 

mm 
b 

mm 
l 

mm 
b 

mm 

Gruix 
k 

mm 

Mesura 
entre 
cares 

s 
mm 

Mesura 
entre 

arestes 
e 

mm 

Diàmetre 
exterior 

de la base 
del cap 

d 
mm 

Radi 
de 

l'acord 
r 

mm 

TR 12 
TR 16 
TR 20 

12 
16 
20 

≤ 40 
≤ 70 
≤ 85 

21 
26 
31 

≥ 45 
≥ 75 
≥ 90 

23 
28 
33 

2,5 
3 
4 

8 
10 
13 

22 
27 
32 

25,4 
31,2 
36,9 

20 
25 
30 

1,6 
1,6 
2 

14 
18 
22 

TR 22 
TR 24 
TR 27 

22 
24 
27 

≤ 85 
≤ 85 
≤ 95 

32 
34 
37 

≥ 90 
≥ 90 
≥ 100 

34 
37 
39 

4 
4,5 
4,5 

14 
15 
17 

36 
41 
46 

41,6 
47,3 
53,1 

34 
39 

43,5 

2 
2 

2,5 

24 
26 
29 
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Taula 623.3 
 

Cargol 

Toleràncies 
Longitud del 

cargol 
l  

mm 

Tolerància en 
la longitud 

mm 

Diàmetre 
de la  
canya  
mm 

Gruix 
del  
cap  
mm 

Mesura 
entre  
cares  
mm 

Radi 
de 

l'acord 
mm 

Longitud 
de la 
rosca  
mm 

Centrat del cap  
amb 

l’espàrrec  
mm 

TR 12 

TR 16  

TR 20 

- 0,70 

- 0,70  

- 0,84  

± 0,45 

± 0,45  

± 0,90  

- 0,52  

- 0,52  

- 1,00 

- 0,40 

- 0,40  

- 0,50 

+ 2,6 

+ 3,0  

+ 3,7 

0,70 

0,70  

0,84 

30 a 50  

55 a 80 

55 a 80 

± 1,2 

± 1,5 

± 1,5 

TR 22  

TR 24 

TR 27 

- 0,84  

- 0,84 

- 0,84 

± 0,90  

± 0,90 

± 0,90 

- 1,00 

- 1,00  

- 1,00 

- 0,50  

- 0,50 

- 0,50 

+ 3,7  

+ 4,5 

+ 4,5 

0,84  

0,84 

0,84 

85 a 120 

85 a 120 

125 a 160 

± 1,7  

± 1,7 

± 2,0 

Tots 

 
Angle recte entre l'eix de la canya i la base del cap, 2º 

Díedres rectes entre les cares i la base del cap, 2º 
Inclinació entre l'eix de la canya i l'eix de la rosca, 1º 

 

 
 

Taula 623.4 
 

Longitud 
de l’espàrrec 

l 
mm 

Límits de la longitud d’acollament t, en mm dels cargols del tipus 

TR 12 TR 16 TR 20 TR 22 TR 24 TR 27 

30 
35 
40 
45 
50 

6-10 
11-14 
15-19 
20-24 
25-29 

10-14 
15-19 
20-23 15-19 

   

55 
60 
65 
70 
75 

30-34 
35-38 
39-43 
44-48 

24-28 
29-33 
34-38 
39-43 
44-48 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 

19-23 
24-28 
29-33 
34-37 
38-42 

22-26 
27-31 
32-36 
37-41 

27-31 
32-36 

80 
85 
90 
95 
100 

 

49-52 
53-57 
58-62 
63-67 
68-72 

45-49 
50-53 
54-58 
59-63 
64-68 

43-47 
48-52 
53-57 
58-62 
63-67 

42-46 
47-50 
51-55 
56-60 
61-65 

37-41 
42-46 
47-51 
52-56 
57-61 

105 
110 
115 
120 
125 

 

73-77 69-73 
74-78 
79-83 
84-88 
89-92 

68-72 
73-77 
78-82 
83-86 
87-91 

66-70 
71-75 
76-80 
81-85 
86-89 

62-66 
67-71 
72-76 
77-80 
81-85 

130 
135 
140 
145 
150 

  

93-97 92-96 90-94 
95-99 

100-104 
105-109 
110-114 

86-90 
91-95 
96-100 
101-105 
106-110 

155 
160 

     
111-115 
116-120 

 

 
 
 

                          
 
 

Taula 623.5 
 

Femella 

Dimensions 

Diàmetre 
nominal 

d 
mm 

Diàmetre de la 
cara de suport 

dα 

mm 

Gruix 
m 

mm 

Mesura 
entre 

arestes 
e 

mm 

Mesura 
entre 
cares 

s 
mm 

MR 12 
MR 16  
MR 20  

12 
16  
20  

20 
25  
30  

10 
13  
16  

25,4 
31,2  
36,9  

22 
27  
32  

MR 22  
MR 24 
MR 27 

22  
24 
27 

34 
39 

43,5 

18  
19 
22 

41,8  
47,3 
53,1 

36  
41 
46 

 
 

Taula 623.6 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Femella 

Toleràncies 

Gruix 
mm 

Mesures entre cares 
mm 

MR 12 
MR 16  
MR 20 

- 0,53 
- 0,70 
- 0,70 

- 0,52 
- 0,52 
-1,00 

MR 22  
MR 24 
MR 27 

- 0,70 
- 0,84 
- 0,84 

- 1,00 
- 1,00 
- 1,00 
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Taula 623.7 
 

Volandera 

Dimensions 

Diàmetre 
interior 

d1 
mm 

Diàmetre 
exterior 

d2 
mm 

Gruix 
s 

mm 

Profunditat del 
bisell interior 

c 
mm 

Profunditat del 
bisell exterior 

f 
mm 

AR 12 13 24 3 1,6 0,5 
AR 16 17 30 4 1,6 1,0 
AR 20 21 36 4 1,6 1,0 

AR 22 23 40 4 2,0 1,0 
AR 24 25 44 4 2,0 1,0 
AR 27 28 50 5 2,5 1,0 

 
 

 
 
 

Taula 623.8 
 

Volandera 

Diàmetre del 
forat 

d1 
mm 

Costat 
a 

mm 

Testa 
b 

mm 

Gruix 
Radi 

r 
mm 

Profunditat 
del bisell 

c 
mm 

Profunditat 
de la ranura 

t 
mm 

e1 
mm 

e 
mm 

e2 
mm 

ARI 12 13 30 26 6,2 4 2,0 1,6 1,5 0,7 
ARI 16 17 36 32 7,5 5 2,5 2,0 1,5 0,8 
ARI 20 21 44 40 9,2 6 3,0 2,4 1,5 0,9 

ARI 22 23 50 44 10,0 6,5 3,0 2,4 2,0 1,0 
ARI 24 25 56 56 10,8 7 3,0 2,4 2,0 1,0 
ARI 27 28 56 56 10,8 7 3,0 2,4 2,5 1,0 
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Taula 623.9 
 

Volandera 

Diàmetre del 
forat 

d1 
mm 

Costat 
a 

mm 

Testa 
b 

mm 

Gruix 
Radi 

r 
mm 

Profunditat 
del bisell 

c 
mm 

Profunditat 
de la ranura 

t 
mm 

e1 
mm 

e 
mm 

e2 
mm 

ARU 12 13 30 26 4,9 4,0 2,5 2,0 1,5 0,7 
ARU 16 17 36 32 5,9 4,5 3,0 2,4 1,5 0,8 
ARU 20 21 44 40 7,0 5,0 3,5 2,8 1,5 0,9 

ARU 22 23 50 44 8,0 6,0 4,0 3,2 2,0 1,0 
ARU 24 25 56 56 8,5 6,0 4,0 3,2 2,0 1,0 
ARU 27 28 56 56 8,5 6,0 4,0 3,2 2,5 1,0 

 
 

Taula 623.10 
 

Volandera 

Toleràncies 

Diàmetre 
interior 

mm 

Diàmetre 
exterior 

mm 

Gruix 
mm 

Profunditat del 
bisell interior 

mm 

AR 12 + 0,5 - 0,8 ± 0,3 + 0,3 
AR 16 + 0,5 - 0,8 ± 0,3 + 0,3 
AR 20 + 0,6 - 1,2 ± 0,3 + 0,3 

AR 22 + 0,6 - 1,2 ± 0,3 + 0,5 
AR 24 + 0,6 - 1,2 ± 0,3 + 0,5 
AR 27 + 0,6 - 1,2 ± 0,6 + 0,5 

 

 
 

Taula 623.11 
 

Volanderes 
ARI  

i  
ARU 

Toleràncies 

Diàmetre 
de forat 

mm 

Costat 
mm 

Testa 
mm 

Gruix 
(e2) 
mm 

Profunditat del 
bisell 
mm 

12 + 0,5 ± 0,65 ± 2,0 ± 0,2 ± 0,3 
16 + 0,5 ± 0,80 ± 2,5 ± 0,2 ± 0,3 
20 + 0,6 ± 0,80 ± 2,5 ± 0,3 ± 0,3 

22 + 0,6 ± 0,80 ± 2,5 ± 0,3 ± 0,5 
24 + 0,6 ± 0,95 ± 3,0 ± 0,3 ± 0,5 
27 + 0,6 ± 0,95 ± 3,0 ± 0,3 ± 0,5 

Totes 
 

Inclinació de cares ± 0,5 % 

 

 
 
623.5. Recepció 

 
Amb el certificat de garantia del fabricant es podrà prescindir, en general, dels assajos de recepció, tret que el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars els imposi. 
 
En cas de no estar previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la Direcció d’Obra podrà ordenar la 
presa de mostres i la realització dels assajos que consideri oportuns. 
 
Les peces se subministraran en envasos adequats, suficientment protegits, perquè els cops d'un transport 
ordinari no les danyin. 
 
Cada envàs contindrà només cargols, femelles, o volanderes d'un mateix tipus, longitud, i tipus d'acer. 
 
Cada envàs portarà una etiqueta indicant: 
 

 Marca del fabricant.  

 Designació del cargol, femella, o volandera.  

 Tipus d'acer.  

 Nombre de peces que conté. 
 
Els cargols d'alta resistència portaran en el cap,marcades en relleu, les lletres TR, la designació del tipus d'acer, i 
el nom o signe de la marca registrada del fabricant. Per simplificar el gravat, la designació de l'acer, només a 
aquests efectes, és podrà reduir a A10. 
 
Sobre una de la seva bases, les femelles d'alta resistència portaran, marcades en relleu, les lletres MR, la 
designació del tipus d'acer, i el nom de la marca registrada del fabricant. Per simplificar el gravat, la designació de 
l'acer, només a aquests efectes, és podrà reduir a A8. 
 
Les volanderes que s’hagin d'utilitzar amb els cargols d'alta resistència portaran gravades, sobre la cara bisellada, 
les lletres que designen el tipus, podent el fabricant agregar el nom o signe de la seva marca registrada. 
 
 
623.6. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament dels cargols d'alta resistència, femelles i volanderes, és realitzarà d’acord amb la unitat 
d'obra de la qual formin part. 
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En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN 14399. Conjunt d’elements de fixació estructural d’alta resistència per a precàrrega. 

 UNE 7475. Materials metàl·lics. Assaig de flexió per xoc sobre proveta Charpy. 

 UNE-EN ISO 377. Acer i productes d’acer. Localització i preparació de mostres i provetes per a assaigs 
mecànics. 

 UNE-EN ISO 6506. Materials metàl·lics. Assaig de duresa Brinell. 
 
 
 
 

Article 624. Elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica manual a l'arc 
 
 
 
624.1. Definició 

 
Es defineixen com a elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica a l'arc, les varetes revestides que constitueixen el 
material d'aportació per a la soldadura manual a l'arc. 
 
 
624.2. Condicions generals 

 
Els elèctrodes a utilitzar en els procediments de soldadura manual per arc elèctric, hauran d'ajustar-se a les 
característiques definides a la UNE-EN ISO 2560. 

 
Queda expressament prohibida la utilització d'elèctrodes de gran penetració en l'execució d'unions de força. 
 
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'indicaran les característiques exigides per a elèctrodes 
especials, així com les varetes, fundents i gasos destinats a l'operació de soldadura automàtica o semiautomàtica, 
amb arc submergit o en atmosfera inerta. 
 
 
624.3. Revestiments 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus de revestiment de l'elèctrode,  de entre els que 
figuren descrits a l’esmentada UNE-EN ISO 2560. 
 
 
624.4. Característiques mecàniques del material d'aportació 

 
La càrrega de trencament a tracció, i la resiliència del material d'aportació, adaptat a l'acer de base i al tipus 
estructural, hauran de ser iguals o superiors als valors corresponents del metall de base. Si s'exigeix en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars la comprovació d'aquelles característiques, haurà d'efectuar-se seguint les 
prescripcions de la UNE-EN ISO 15792-1. 
 
 
624.5. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament dels elèctrodes es realitzarà d'acord amb la unitat d'obra de la qual formin part. 

 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN ISO 2560. Consumibles per a soldeig. Elèctrodes recoberts per al soldeig manual a l’arc d’acers 
no aliats i de gra fi. Classificació. 

 UNE-EN ISO 15792-1. Consumibles per a soldeig. Mètodes d’assaig. Part 1: Mètode d’assaig per a 
provetes d’assaig de metall de soldadura en acer, níquel i aliatges de níquel. 

 
 
 
 

Article 6101. Acers inoxidables  
 
 

 
6101.1. Definició 

 
Són aquells acers estructurals que contenen en el seu aliatge al menys un 11% de crom. L’afegit de crom 
requereix també alguns canvis menors en el contingut de manganès i silici per facilitar la fabricació de l’acer, així 
com de fòsfor i sofre. L’afegit de crom provoca la formació d’una capa superficial d’òxid de crom, conferint la 
passivitat característica. 
 
Serà d’aplicació general allò establert  a les UNE-EN 10088-1, UNE-EN 10088-2, UNE-EN 10088-3, UNE-EN 
10088-4 i  UNE-EN 10088-5. 
 

 

6101.2. Característiques 

 
Existeixen diversos  tipus d’acer inoxidable i no tots són adequats per aplicacions estructurals, particularment 
quan es porten a terme operacions de soldadura. Hi ha cinc grups bàsics d’acer inoxidable classificats d’acord 
amb la seva estructura metal·lúrgica: austenítics, ferrítics, martensítics, dúplex i de precipitació–enduriment  
(enduriment per precipitació). 
 
Els acers inoxidables austenítics i dúplex són, en general, els grups més utilitzats en aplicacions estructurals. Els 
acers inoxidables austenítics proporcionen una bona combinació de resistència a la corrosió i de les propietats de 
fabricació. Els acers inoxidables dúplex tenen una resistència elevada i també una alta resistència al desgast amb 
una molt bona resistència a la corrosió sota tensió. Els graus més utilitzats, referits generalment com graus 
austenítics estàndards, són el 1.4301 (comunament conegut com 304) i el 1.4401 (comunament conegut com 
316). Aquests acers inoxidables contenen entre un 17-18% de crom i un 8-11% de níquel. El grau 1.4301 és 
adequat en ambients rurals, urbans i lleugerament industrials, mentre que el 1.4401 és un grau més aliat i per tant 
recomanable en ambients marins i industrials. 
 
Les característiques mecàniques per les principals classes queden recollides a la Taula 6101.1. 
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Taula 6101.1 
 

Grau 
Densitat 
(kg/m3) 

Coeficient de 
dilatació 

tèrmica (m/m) 

Resistència 
de càlcul 
(N/mm2) 

Resistència 
última a tracció 

(N/mm2) 

Mòdul 
d’elasticitat E 

(N/mm2) 

Allargament 
de trencament (%) 

1.4301 (304) 7900 1,6 x 10-5 (ºC)-1 210 520 200 000 45 

1.4401 (316) 7900 1,6 x 10-5 (ºC)-1 220 530 200 000 40 

 
 

6101.2.1. Soldabilitat 

 
Serà d’aplicació general allò establert a l’apartat 640.5.2 “Unions soldades”, d’aquest Plec. No obstant convé 
assenyalar determinats aspectes i particularitats de la soldadura en acers inoxidables. 
 
Els olis o altres hidrocarburs i els marcadors de cera s’han d’eliminar per evitar la seva descomposició i el risc de 
captació de carboni. La soldadura no ha de contenir zinc, incloent el procedent de productes galvanitzats, ni coure 
ni cap de les seves aliatges. 
 
Reduir els punts on es pugui iniciar la corrosió en escletxes és molt més important en acer inoxidable que en acer 
al carboni. Els defectes en la soldadura tals com fenedures, falta de penetració, esquitxades de soldadura, 
escòries i dispersió d’arc elèctric són tots punts potencials d’inici de corrosió en escletxes, pel que s’han de 
minimitzar. La dispersió d’arc elèctric o la formació d’arc en operacions sense connexió a terra també danyen la 
capa passivant, i possiblement augmenten la probabilitat de corrosió preferencial, arruïnant llavors l’aparença del 
producte fabricat. 
 
 
6101.3. Abassegament i manipulació 

 
Tot l’acer inoxidable s’ha d’emmagatzemar amb cura, de manera que les superfícies quedin protegides de danys 
o contaminació. Els llocs d’emmagatzematge han de ser secs i nets. L’ús de pel·lícules protectores pot ser 
beneficiós. 
 
És necessari evitar la contaminació de la superfície dels components d’acer inoxidable per acer al carboni en 
totes les fases de treball de taller, manipulació, emmagatzematge, transport i muntatge. En particular, el fabricant 
ha de tenir cura d’evitar la contaminació, per exemple aïllant les zones o mitjançant procediments de manteniment 
específics. 
 
L’objecte d’això és evitar la recollida de carboni durant el laminat o per residus de polit que es pugui oxidar a 
l’exposar-se a la humitat i tacar la superfície. 
 
Quan es vagin a utilitzar equips d’elevació o manipulació com corretges, ganxos de grua, cadenes o corrons, s’ha 
de col·locar un material de protecció adequat entre l’acer inoxidable i l’acer al carboni per evitar danys. Per això 
resulta adequat el cartró pesat net o el contraxapat lleuger. Les eines de muntatge com broques i trepants han de 
ser d’acer inoxidable per que no es produeixi contaminació de la superfície. Les moles també s’han de reservar 
exclusivament per utilitzar-les en l’acer inoxidable. 
 
El contacte amb contaminants orgànics com olis, grasses, tints, coles, cinta adhesiva i altres dipòsits similars 
s’han d’evitar. Quan s’utilitzin, s’ha de comprovar amb el fabricant que són adequats. L’acer inoxidable es pot  
veure desfigurat  per alguns productes químics i s’ha de comprovar que qualsevol marca que es traci sobre la 
superfície es pugui eliminar fàcilment. 
 
El Projecte ha d’especificar tots els requisits visuals, de forma que el muntador pugui  tenir la deguda cura per 
protegir la superfície en qüestió. Si els components requereixen neteja per raons estètiques, es pot utilitzar sabó, 
detergent o una solució d’amoníac amb raspalls rascador. L’acer inoxidable s’ha d’aclarir a continuació amb aigua 
neta i seguidament assecar-se.  
 

En el cas d’utilitzar solucions fortes amb àcid per netejar els útils d’obra, cal impedir que entrin en contacte amb 
cap metall, inclòs l’acer inoxidable. Si això passés, s’haurà d’eliminar immediatament la solució àcida amb grans 
quantitats d’aigua. 
 
 
6101.4. Amidament i abonament 

 
L’amidament de l’acer inoxidable es realitzarà d’acord amb allò específicament indicat a la unitat d’obra de la que 
forma part. 
 
Als abassegaments, l’acer inoxidable es mesurarà per kilograms (kg) realment abassegats, mesurats per pesada 
en bàscula degudament  contrastada, únicament en el cas de paralització o resolució de l’obra. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN 10088-1. Acers inoxidables. Part 1: Relació d’acers inoxidables. 

 UNE-EN 10088-2. Acers inoxidables. Part 2: Condicions tècniques de subministrament per xapes i 
bandes  d’acer resistents a la corrosió per usos generals.  

 UNE-EN 10088-3. Acers inoxidables. Part 3: Condicions tècniques de subministrament per productes 
semi-acabats, barres, filferro, perfils i productes calibrats generals.  

 UNE-EN 10088-4. Acers inoxidables. Part 4: Condicions tècniques per xapes i  bandes d’acer resistents a 
la corrosió per usos en construcció. 

 UNE-EN 10088-5. Acers inoxidables. Part 5: Condicions tècniques per barres, filferro, perfils i productes 
brillants d’acers resistents a la corrosió per usos en construcció. 
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CAPÍTOL 2. OBRES DE FORMIGÓ 
 
 
 
 

Article 630. Obres de formigó en massa o armat 
 
 
 
630.1. Definició 

 
Es defineixen com a obres de formigó en massa o armat, aquelles en les quals s'utilitza com a material 
fonamental el formigó, reforçat si s’escau amb armadures d'acer que col·laboren amb el formigó per resistir els 
esforços. 
 
No es consideren aquí inclosos els paviments de formigó previstos a l'Article 550 d'aquest Plec. 
 
 
630.2. Materials 

 
 

630.2.1. Formigó 

 
Veure Article 610, "Formigons". 
 
 

630.2.2. Armadures 

 
Veure Article 600, "Armadures a utilitzar en formigó armat". 
 
 
630.3. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
L'execució de les obres de formigó en massa o armat inclou les operacions següents: 
 

 Col·locació d’estintolaments i cintres. Veure Article 6601, "Elements auxiliars per a ponts”. 

 Col·locació d'encofrats. Veure Article 6601, "Elements auxiliars per a ponts”. 

 Col·locació d'armadures. Veure Article 600, "Armadures a utilitzar en formigó armat".  

 Dosificació i fabricació del formigó. Veure Article 610, "Formigons".  

 Transport del formigó. Veure Article 610, "Formigons".  

 Abocament del formigó. Veure Article 610, "Formigons".  

 Compactació del formigó. Veure Article 610, "Formigons".  

 Formigonat en condicions especials. Veure Article 610, "Formigons".  

 Juntes. Veure Article 610, "Formigons".  

 Curat. Veure Article 610, "Formigons".  

 Desencofrat. Veure Article 6601, "Elements auxiliars per a ponts”.  

 Descintrat. Veure Article 6601, "Elements auxiliars per a ponts”. 

 Reparació de defectes. Veure Article 610, "Formigons".  
 
 
630.4. Control de l'execució 

 
El control de qualitat es realitzarà d'acord amb el prescrit en la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o 
normativa vigent que la substitueixi. Els nivells de control, d'acord amb el que preveu l’esmentada Instrucció, 
seran els indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i a la zona inferior dreta de cada plànol. Per al 
control de l'execució es tindran en compte les toleràncies prescrites en els Articles corresponents d'aquest Plec. 
 
 
630.5. Amidament i abonament 

 
Les obres de formigó en massa o armat, s’amidaran segons les diferents unitats que les constitueixen: 
 

 Formigó. Veure Article 610, "Formigons".  

 Armadures. Veure Article 600, "Armadures a utilitzar en formigó armat".  

 Encofrats. Veure article 6601 “Elements auxiliars per a ponts” . 

 Estintolaments i cintres. Veure article 6601 “Elements auxiliars per a ponts”. 
 
No s'abonaran les operacions que sigui necessari efectuar per netejar o reparar les obres en què s'acusin 
defectes. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 

Article 631. Obres de formigó pretesat o posttesat 
 
 
 
631.1. Definició 

 
Es defineixen com a obres de formigó pretesat o posttesat aquelles en les quals s'utilitza com a material 
fonamental el formigó, sotmès a compressió per forces introduïdes durant la construcció, abans o després del 
formigonat, per mitjà d'armadures actives o per altres mitjans exteriors. 
 
 
631.2. Materials 

 
 

631.2.1. Formigó 

 
Veure Article 610, "Formigons". 
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631.2.2. Armadures passives 

 
Veure Article 600, "Armadures a utilitzar en formigó armat". 
 
 

631.2.3. Armadures actives 

 
Veure Article 601, "Armadures actives a utilitzar  en formigó pretesat o posttesat". 
 
 

631.2.4. Beurada de ciment per a injecció de conductes 

 
Veure Article 613, "Beurades de ciment per a injecció de conductes en obres de formigó posttesat ". 
 
 
631.3. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
L'execució de les obres de formigó pretesat o posttesat inclou les operacions següents: 
 

 Col·locació d’estintolaments i cintres. Veure Article 6601, "Elements auxiliars per a ponts".  

 Col·locació d'encofrats o motlles. Veure Article 6601, "Elements auxiliars per a ponts”. 

 Col·locació d'armadures passives. Veure Article 600, "Armadures a utilitzar en formigó armat".  

 Col·locació d'armadures actives. Veure Article 601, "Armadures actives a utilitzar en formigó pretesat o 
posttesat".  

 Dosificació i fabricació del formigó. Veure Article 610, "Formigons".  

 Transport del formigó. Veure Article 610, "Formigons".  

 Abocament del formigó. Veure Article 610, "Formigons".  

 Compactació del formigó. Veure Article 610, "Formigons".  

 Formigonat en condicions especials. Veure Article 610, "Formigons".  

 Juntes. Veure Article 610, "Formigons".  

 Curat. Veure Article 610, "Formigons".  

 Tesat d'armadures actives. Veure Article 601, "Armadures actives a utilitzar en formigó pretesat o 
posttesat".  

 Injecció de conductes. Veure Article 613, "Beurades de ciment per a injecció de conductes en obres de 
formigó posttesat".  

 Desencofrat. Veure Article 6601, "Elements auxiliars per a ponts".  

 Descintrat. Veure Article 6601, "Elements auxiliars per a ponts".  

 Reparació de defectes. Veure Article 610, "Formigons". 
 
 
631.4. Control d'execució 

 
S'aplicarà allò indicat a l'apartat 630.4 d’aquest Plec, amb l'excepció que no s'admetrà el control a nivell reduït. 
 
 
631.5. Amidament i abonament 

 
Les obres de formigó pretesat o posttesat s’amidaran segons les distintes unitats que les constitueixen: 
 

 Formigó. Veure Article 610, "Formigons".  

 Armadures passives. Veure Article 600, "Armadures a utilitzar en formigó armat".  

 Armadures actives. Veure Article 601, "Armadures actives a utilitzar en formigó pretesat o posttesat".  

 Injecció. Veure Article 613, "Beurades de ciment per a injecció de conductes en obres de formigó 
posttesat".  

 Encofrats. Veure article 6601 “Elements auxiliars per a ponts”. 

 Estintolaments i cintres. Veure Article 6601 “Elements auxiliars per a ponts”. 
 
No s'abonaran les operacions que sigui necessari efectuar per netejar o reparar les obres en què s'acusin 
defectes. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
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CAPÍTOL 3. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
 
 
 

Article 640. Estructures d'acer 
 
 
 
640.1. Definició 

 
Es defineix com a estructura d'acer els elements o conjunts d'elements d'acer que formen la part resistent i 
sustentadora d'una construcció. 
 
Les obres consistiran en l'execució de les estructures d'acer, i de les parts d'acer corresponents a les estructures 
mixtes d'acer i formigó. 
 
No és aplicable aquest Article a les armadures de les obres de formigó, ni a les estructures o elements construïts 
amb perfils lleugers de xapa plegada. 
 
 
640.2. Materials 

 
Per a les diferents classes d'acer a utilitzar, dimensions i toleràncies, veure el prescrit a l’Article 620 d'aquest Plec. 
 
Per als elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica a l'arc,  veure al prescrit a  l'Article 624 d’aquest Plec. 
 
Per als reblons, cargols ordinaris, cargols calibrats i cargols d'alta resistència, es tindrà en compte el prescrit als  
Articles 621, 622 i 623 d’aquest Plec. 
 
 
640.3. Forma i dimensions 

 
La forma i dimensions de l'estructura seran les assenyalades en els Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, no permetent-se al Contractista modificacions en aquest aspecte, sense  l'autorització prèvia de la 
Direcció d’Obra. 
 
 
640.4. Condicions generals 

 
En el cas que el Contractista principal sol·liciti aprovació per a subcontractar part o la totalitat d'aquests treballs, 
haurà de demostrar, a satisfacció de la Direcció d’Obra, que l'empresa proposada per a la subcontracta posseeix 
personal tècnic i obrer experimentat en aquesta classe d’obres, i a més a més, els elements materials necessaris 
per realitzar-les. 
 
Si el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ho exigeix, tant en el període de muntatge de l'estructura, com 
en el de construcció en obra, estarà present d'una manera permanent, durant la jornada de treball, un tècnic 
responsable representant del Contractista. 

 
Dintre la jornada laboral, el Contractista haurà de permetre l'entrada al seu taller a la Direcció d’Obra o als seus 
representants, sense limitacions a l'efecte de la funció inspectora, i els donarà tota mena de facilitats, durant el 
període de construcció de l'estructura. 
 
El Contractista ve obligat a comprovar en obra les cotes fonamentals de replanteig de l'estructura metàl·lica. 
 
Excepte indicació en contra en els documents de contracte, el Contractista ve obligat especialment: 
 

 A l'execució en taller de l'estructura.  

 A l'expedició, transport i muntatge de l’estructura.  

 A la prestació i col·locació de totes les bastides i elements d'elevació i auxiliars que siguin necessaris, tant 
per al muntatge com per a la realització de la funció inspectora.  

 A la prestació del personal i materials necessaris per a la prova de càrrega de l'estructura, si aquesta 
vingués imposada pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

 A proveir, dins el termini previst al contracte, tots aquells elements de l'estructura que hagin de quedar 
ancorats a l'obra no metàl·lica, inclosos els corresponents espàrrecs o perns d'ancoratge. 

 
Quan el Contractista que hagi de realitzar el muntatge no sigui el que s'ha ocupat de l'execució en taller, aquest 
últim vindrà especialment obligat: 
 

 A efectuar al seu taller els muntatges en blanc, parcials o totals, que cregui necessaris per assegurar que 
l'acoblament de les diferents parts de l'estructura no presentarà dificultats anormals en el moment 
d'efectuar el muntatge definitiu, fent-se responsable de les que puguin sorgir.  

 A marcar en forma clara i indeleble totes les parts de l'estructura, registrant aquestes marques en els 
plànols i instruccions que ha d'enviar a l'entitat que hagi d'ocupar-se del muntatge.  

 A subministrar i remetre amb l'estructura, degudament embalats i classificats, tots els elements de les 
unions de muntatge, a excepció dels elèctrodes que es requereixin per efectuar les soldadures d'obra, 
quan aquest sigui el mitjà d'unió projectat. Si que indicarà, però, en els Plànols i instruccions de muntatge, 
la qualitat i tipus d'elèctrodes recomanats, amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra. En la tramesa, 
també poden constituir excepció els cargols d'alta resistència necessaris per a les unions de muntatge; en 
aquest cas, el Contractista haurà de indicar, en els seus Plànols i instruccions de muntatge, el nombre i 
diàmetres nominals dels cargols necessaris, així com les qualitats dels acers amb què hagin de ser 
fabricats tant els cargols com les seves femelles i volanderes.  

 A enviar un cinc per cent (5 %) més del nombre de cargols, o un deu per cent (10 %) més del nombre de 
reblons, estrictament necessaris, a fi de prevenir les possibles pèrdues i substitucions dels danyats durant 
el muntatge. 

 
 
640.5. Unions 

 
A les unions es distingirà la seva classe, que pot ser: 
 

 Unió de força, la que té per missió transmetre, entre perfils o peces de l'estructura, un esforç calculat.  

 Unió de lligat, la missió de la qual és només mantenir en posició perfils d'una peça, i no transmet un 
esforç calculat. 

 
Entre les unions de força s'inclouen els empalmaments, que són les unions de perfils o barres en prolongació. 
 
No es permetran altres empalmaments que els indicats en els Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o, en casos especials, els assenyalats en els Plànols de taller aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
Es procurarà reduir al mínim el nombre d'unions en obra. A tal efecte, el Contractista estudiarà, d'acord amb la 
Direcció d’Obra, la convenient resolució dels problemes de transport i muntatge que aquella reducció d'unions 
pogués ocasionar. 
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Tant en les estructures reblades com en les soldades, s'aconsella realitzar cargolades les unions definitives de 
muntatge. Els cargols seran d'alta resistència quan es tracti de ponts o estructures sotmeses a càrregues 
dinàmiques. 
 
 

640.5.1. Unions reblades i cargolades 

 
 

640.5.1.1. Forats 

 
Com a norma general, els forats per a reblons i cargols s’executaran amb trepant. Queda prohibida la seva 
execució mitjançant bufador o arc elèctric. 
 
Es permet el punxonament en gruixos no superiors a quinze mil·límetres (15 mm). Quan l'estructura hagi d'estar 
sotmesa a càrregues predominantment estàtiques, el diàmetre del forat sigui almenys igual a vegada i mitja (1,5) 
el gruix, i s'adoptin les mesures oportunes per a la coincidència dels forats que hagin de correspondre's, es podrà 
efectuar el punxonament a la grandària definitiva, sempre que s’utilitzi un punxó que ofereixi garanties 
d'aconseguir un forat de vora cilíndrica, sense esquerdes ni fissures. En cas contrari, es punxonaran els forats 
amb un diàmetre màxim inferior en tres mil·límetres (3 mm) al definitiu, rectificant-los mitjançant mandrinat 
mecànic posterior; és preferible realitzar aquesta segona operació després de unides les peces que s’han de 
reblar juntes i fixades, mitjançant cargols provisionals, en la seva posició relativa definitiva. Anàlogament, es 
procedirà amb els forats trepats quan hagi de rectificar-se la seva coincidència. 
 
Queda terminantment prohibit l'ús de la broca passant per engrandir o rectificar els forats. 
 
Els forats destinats a allotjar cargols calibrats s'executaran sempre amb trepant, siguin quin siguin el seu diàmetre 
i els gruixos de les peces a unir. 
 
Sempre que sigui possible, es treparan d’una sola vegada els forats que travessin dues o mes peces, després 
d'armades, engrapant-les o cargolant-les fortament. Després de trepades les peces, se separaran per eliminar les 
rebaves. 
 
En cada estructura es procurarà que els reblons o cargols utilitzats siguin només  de dos tipus, o com a màxim de 
tres, de diàmetres ben diferenciats. 
 
Els diàmetres dels forats, tret d'excepcions justificades, estaran dintre els limitis de la Taula 640.1, i s'acostaran el 
màxim possible als valors òptims consignats en els catàlegs per a cada perfil. 
 
 

Taula 640.1 
Limitacions  per a forats 

 

Diàmetre  
del forat 

(mm) 

Gruix de cada peça 
Màxima suma de gruixos 
de les peces unides (mm) 

Mínim 
(mm) 

Màxim 
(mm) 

11  
13  
15  
17 

4  
4  
5  
6 

10  
12  
14  
16 

45  
55  
65  
70 

19  
21  
23  
25 
28 

7  
8  
10  
12 
14 

18  
20  
24 
28 
36 

80  
90  
100  
115 
130 

 
 

Les distàncies s entre els centres de forats de diàmetre a, que uneixin peces de gruix mínim e, compliran les 
condicions següents: 
 
 

 
 
Valor mínim: 
 

 Per a reblons:   s ≥ 3,0 a 

 Per a cargols:  s ≥ 3,5 a  
 
Valor màxim: 
 

 En general:    s ≤ 8,0 a  
s ≤ 15,0 e 

 En unions d'armat de barres a tracció:  s ≤ 15,0 a 
       s ≤ 25,0 e 

 
En barres de gran amplària, amb més de dues files paral·leles de reblons o cargols en direcció de l'esforç, a les 
files interiors el valor màxim de la distància s’, en aquesta direcció, pot ser el doble de l'indicat. 
 
Les distàncies t entre els centres dels forats i les vores compliran les condicions següents: 
 
Valor mínim: 
 

 A la vora frontal:  t1 ≥ 2,0 a 

 A la vora lateral:  t2 ≥ 1,5 a 
 
Valor màxim: 
 

 A qualsevol vora:  t ≤ 3,0 a  
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     t ≤ 6,0 e 
 
Quan s'emprin reblons o cargols ordinaris, la coincidència dels forats es comprovarà introduint un calibre cilíndric, 
de diàmetre un mil·límetre i mig (1,5 mm) menor que el diàmetre nominal del forat. Si el calibre no passa 
suaument, es rectificarà el forat. 
 
Quan s'emprin cargols calibrats, és preceptiva la rectificació del forat, i es comprovarà que el diàmetre rectificat és 
igual que el de l'espiga del cargol. 
 
 

640.5.1.2. Col·locació dels reblons 

 
Els reblons han d'escalfar-se, preferentment, en forns adequats d'atmosfera reductora, encara que, si no n’hi han, 
es permet l'ús de la farga tradicional. Queda prohibida la utilització del bufador per a aquest fi. 
 
L'escalfament ha de ser uniforme, excepte en les tècniques d'escalfament diferencial per a la col·locació de 
reblons de gran longitud. En ser col·locats hauran d'estar a la temperatura del vermell cirera clar, sense que 
aquesta hagi abaixat del vermell ombra en acabar-se de formar el cap de tancament. 
 
Abans de col·locar el rebló s'eliminaran de la seva superfície la pellofa o escòries que pugui portar adherides; i, 
després de col·locat, haurà d'omplir completament el forat. 
 
El cap de tancament del rebló ha de ser de les dimensions mínimes corresponents al seu diàmetre, quedar 
centrada amb l'espiga, recolzar perfectament en tota la seva superfície sobre el perfil unit i no presentar 
esquerdes ni estelles. 
 
Les rebaves que, eventualment, puguin quedar al voltant del cap s’hauran d'eliminar. 
 
No es toleraran empremtes de l'estampa sobre la superfície dels perfils. 
 
Les peces que s’hagin de reblar juntes, s'uniran prèviament amb els cargols de muntatge, el diàmetre dels quals 
no ha de ser inferior en més de dos mil·límetres (2 mm) al del forat. Es col·locarà el nombre necessari de cargols 
perquè, fortament collats amb clau manual, assegurin la immobilitat relativa de les peces a unir i un mínim 
contacte entre les seves superfícies. 
 
La formació dels caps de tancament haurà de fer-se amb premsa o martell neumàtic, quedant prohibida la 
col·locació de reblons amb maça de mà. 
 
En casos excepcionals en què, per falta d'espai, no es pugui utilitzar l'eina adequada, es permetrà la col·locació a 
mà si el rebló és de lligat. Si es tracta d'un rebló de força és preferible, en aquests casos, substituir-ho per un 
cargol calibrat o, millor, per un cargol d'alta resistència. 
 
Els reblons col·locats, després de freds, s’hauran de comprovar al rebot amb un martell de bola petit. Tots aquells 
on l’acollament resulti feble o dubtós s'aixecaran i substituiran, sense cap excusa; prohibint-ne expressament el 
repàs en fred dels reblons que hagin pogut quedar fluixos. 
 
El procés de col·locació dels reblons que constitueixen la costura, es realitzarà de tal forma que s'eviti la 
introducció de tensions paràsites i el corbat o vinclament de les peces. 
 
 

640.5.1.3. Col·locació de cargols ordinaris i calibrats 

 
El diàmetre nominal del cargol ordinari és el de la seva espiga. El diàmetre del forat serà un mil·límetre (1 mm) 
major que el de la seva espiga. 
 
Els assentaments dels caps i femelles estaran perfectament plans i nets. 
 

És preceptiu en les unions de força, i sempre recomanable, la col·locació de volandera sota la femella. Si les 
superfícies exteriors de les parts unides són inclinades, s'utilitzarà volandera de gruix variable, amb l'angle 
convenient perquè l’acollament sigui uniforme. Aquesta volandera de gruix variable es col·locarà també sota el 
cap del cargol, si aquesta recolza sobre una cara inclinada. 
 
Si per alguna circumstància no es col·loca volandera, la part roscada de l'espiga penetrarà en la unió, almenys, 
un filet. 
 
Les femelles s'estrenyeran a fons, preferentment amb mitjans mecànics. És recomanable bloquejar les femelles 
en les estructures no desmuntables, emprant un sistema adequat: volanderes de seguretat, punt de soldadura, 
etc. És preceptiu el bloqueig quan l'estructura estigui sotmesa a càrregues dinàmiques o vibracions, i en aquells 
cargols que estiguin sotmesos a esforços de tracció en direcció del seu eix. 
 
Els cargols calibrats es designaran pels mateixos diàmetres nominals que els cargols ordinaris, diàmetres que 
corresponen, en aquest cas, a la vora exterior del filetejat. La seva espiga serà tornejada amb diàmetre igual al 
del forat, amb les toleràncies que s'indiquen en l'Article 622 d’aquest Plec. 
 
Amb aquests cargols es col·locaran sempre volanderes sota el cap i sota la femella. 
 
Per lo demés, s'aplicarà a aquests cargols el que s'ha dit per als ordinaris. 
 
 

640.5.1.4. Col·locació de cargols d'alta resistència 

 
Les superfícies de les peces a unir s’hauran d'acoblar perfectament entre si després de realitzada la unió. 
Aquestes superfícies estaran suficientment netes, i sense pintar. El greix s'eliminarà amb dissolvents adequats. 
Per eliminar l’escata de laminació d'aquestes superfícies, es sotmetran al tractament de neteja que s'especifiqui 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: raig de sorra, raig de granalla d'acer, decapatge per flama, etc; 
realitzant-se d'acord amb les instruccions de l’esmentat Plec. 
 
Es col·locarà sempre volandera sota el cap i sota la femella. En una cara de la volandera s'aixamfranarà el cantó 
intern per poder allotjar l'arrodoniment d'acord entre cap i espiga; la vora externa de la mateixa cara es bisellarà 
també amb l'objecte d'acreditar la deguda col·locació de la volandera. 
 
La part roscada de l'espiga sobresortirà de la femella, almenys, en un filet, i pot penetrar dins la unió. 
 
En cargols d'alta resistència, el diàmetre del forat serà, com a norma general, un mil·límetre (1 mm) major que el 
nominal del cargol, podent-ne  acceptar una folgança màxima de dos mil·límetres (2 mm). 
 
Les femelles s'estrenyeran mitjançant claus tarades, que mesurin el moment torçor aplicat fins a aconseguir el 
valor prescrit per a aquest, que figurarà en les instruccions dels Plànols de taller. També es poden utilitzar 
mètodes per collar en els que es mesurin angles de gir. 
 
Els cargols d'una unió han d'estrènyer-se inicialment al vuitanta per cent (80 %) del moment torçor final, 
començant pels situats al centre, i acabar d'estrènyer-se en una segona volta. 
 
 

640.5.2. Unions soldades 

 
 

640.5.2.1. Generalitats 

 
Les soldadures es definiran en els Plànols del Projecte o de taller, segons la notació recollida a la UNE-EN 22553 
"Unions soldades per fusió, soldadura forta i soldadura tova. Representació simbòlica als Plànols". 
 
Juntament amb els Plànols de taller, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra un 
programa de soldadura que abastarà els següents punts: 
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 Detall de la unió. 

 Grandària i tipus d’unió. 

 Especificacions com el tipus d’elèctrode y pre–escalfament. 

 Seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua o comprovacions intermèdies. 

 Qualsevol gir o volteig de la peça necessàries per la soldadura. 

 Detall de fixacions provisionals. 

 Disposicions en front de l’esquinçament laminar. 

 Referència al pla d’inspecció i assajos. 

 Tractaments post–soldadura o altres tractaments tèrmics per l’atenuació de tensions residuals (en cas de 
ser necessaris segons el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 

 Procediments de reparació de soldadures defectuoses, així com el rectificat i esmolat pel seu acabat 
superficial. 

 Tots els requisits per a la identificació de soldadures. 
 
El material d'aportació utilitzable per a la realització de soldadures (elèctrodes) haurà de ser apropiat per al procés 
de soldadura, tenint en compte el material a soldar i el procediment de soldadura. A més haurà de tenir unes 
característiques mecàniques, en termes de límit elàstic, resistència a tracció, deformació sota càrrega màxima i 
resiliència, no inferiors a les corresponents del material de base que constitueix els perfils o xapes que es  
pretenen soldar.  
 
En el cas de soldar acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, el material d'aportació haurà de tenir 
una resistència a la corrosió equivalent a la del metall base, tret que permeti altra cosa el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
 

640.5.2.2. Procés de soldadura 

 
Tot procés de soldadura a aplicar a les unions haurà d'estar inclòs dins la següent relació i d'acord amb la 
definició indicada a la UNE-EN ISO 4063: 
 

111. Soldadura per arc elèctric manual amb elèctrode revestit.  
114. Soldadura per arc amb fil tubular sense protecció gasosa.  
121. Soldadura per arc submergit amb fil. 
122. Soldadura per arc submergit amb elèctrode nu. 
131. Soldadura per arc amb gas inert. MIG.  
135. Soldadura per arc amb gas actiu. MAG.  
136. Soldadura per arc amb fil tubular, protecció amb gas actiu. 
137. Soldadura amb arc amb fil tubular, protecció amb gas inert. 
141. Soldadura amb elèctrode de wolframi i gas inert. 
781. Soldadura per arc de connectadors. 

 
Qualsevol altre procediment haurà de constar explícitament en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

640.5.2.3. Qualificació del procés de soldadura 

 

Procediment de soldadura 
 

La soldadura s’haurà d'executar d'acord amb un procediment homologat segons la UNE-EN ISO 15609-1. El 
mètode per a qualificar aquest procediment serà qualsevol dels establerts en les diferents parts de la UNE-EN 
ISO 15609-1, tret que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars especifiqui algun mètode diferent que en tot 
cas haurà de detallar. Si aquest fos el cas, es procedirà a la qualificació del procediment de soldadura  per mitjà 
d'assajos previs d'acord amb la UNE-EN ISO 15614-1. 

 
Per a processos automàtics amb xapes que duen incorporada la emprimació de taller i per a soldadura amb 
penetració profunda realitzada en una sola passada és obligatòria l’esmentada qualificació mitjançant assaig, 
previ a la producció. En el cas de xapes amb emprimació s’hauran de realitzar amb el major gruix de capa 
acceptat. Si un procediment qualificat mitjançant assaig no ha estat utilitzat durant un període superior a tres 
anys, s’haurà de procedir a inspeccionar una mostra a escala real d’una prova de producció per acceptar aquest 
procediment. 
 
Quan s'utilitzin elèctrodes de gran penetració o quan es soldeja per ambdues cares sense presa d'arrel, s’haurà 
d'assajar una proveta mitjançant assaig destructiu cada sis mesos a més del preceptiu assaig de qualificació del 
procediment. 
 
També es requerirà un certificat d'homologació de tots aquells procediments que s'utilitzin per a reparar o corregir 
defectes d'execució de les soldadures, o per a permetre executar variants dels mateixos quan no es compleixin 
les toleràncies exigides per les normatives o en els propis procediments homologats previstos. 
 
Qualificació dels soldadors 
 
Tots els soldadors que vagin a intervenir en l'execució soldada a mà, tant en fabricació com en muntatge, hauran 
d'estar qualificats segons la UNE-EN 287-1. En particular els soldadors que executin cordons d'angle hauran 
d'haver estat qualificats mitjançant assajos adequats de cordons en angle. 
 
La documentació acreditativa de la qualificació per examen dels soldadors s’haurà d'arxivar i quedar disponible 
per a verificació. L’esmentada qualificació d'acord amb la UNE-EN 287-1 haurà d'estar certificada per un 
organisme acreditat, segons el parer de la Direcció d’Obra. 

 

 

640.5.2.4. Preparació i execució de la soldadura 

 
La preparació de les vores forma part del procés de soldadura. A la UNE-EN ISO 9692-1 s’indiquen els tipus 
recomanats per diversos processos. La Direcció d’Obra aprovarà, a proposta del  Contractista, el tipus que 
consideri més adequat. 
 
Les soldadures a tope seran contínues en tota la longitud de la unió, i de penetració completa. 
 
Es sanejarà l'arrel abans de dipositar el cordó de tancament, o el primer cordó de la cara posterior. 
 
Quan l'accés per la cara posterior no sigui possible, es realitzarà la soldadura amb xapa dorsal o un altre 
dispositiu per aconseguir penetració completa. 
 
Per unir dues peces de distinta secció, la de major secció s'aprimarà a la zona de contacte, amb pendents no 
superiors al vint-i-cinc per cent (25 %), per obtenir una transició suau de la secció. 
 
El gruix de gola mínim dels cordons de soldadures d'angle serà de tres mil·límetres (3 mm). El gruix màxim serà 
igual a set dècimes (0,7) de emin, on emin és el menor dels gruixos de les dues xapes o perfils units pel cordó. 
Respectada la limitació de mínim establerta, es recomana que el gruix del cordó no sigui superior al exigit pels 
càlculs de comprovació. 
 
Els cordons laterals de soldadura d'angle que transmetin esforços axials de barres, tindran una longitud no inferior 
a quinze (15) vegades el seu gruix de gola, ni inferior a l'ample del perfil que uneixen. La longitud màxima no serà 
superior a seixanta (60) vegades el gruix de gola, ni a dotze (12) vegades l'ample del perfil unit. 
 
En les estructures sol·licitades per càrregues predominantment estàtiques, es podran utilitzar cordons discontinus 
en les soldadures d'angle, quan el gruix de gola requerit pels càlculs de comprovació resulti inferior al mínim 
esmentat anteriorment. S’hauran d'evitar els cordons discontinus en estructures a la intempèrie, o exposades a 
atmosferes agressives. 
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En els cordons discontinus, la longitud de cadascun dels trossos elementals, no serà inferior a cinc (5) vegades el 
seu gruix de gola, ni a quaranta mil·límetres (40 mm). La distància lliure entre cada dos (2) trossos consecutius 
del cordó, no excedirà de quinze (15) vegades el gruix de l'element unit que ho tingui menor si es tracta de barres 
comprimides, ni de vint-i-cinc (25) vegades el mateix gruix si la barra és traccionada. En cap cas, aquella 
distància lliure excedirà de tres-cents mil·límetres (300 mm). 
 
Els plànols que hagin d'unir-se, mitjançant soldadures d'angle en les seves vores longitudinals, a un altre plànol, o 
a un perfil, per constituir una barra composta, no hauran de tenir una amplària superior a trenta (30) vegades el 
seu gruix. 
 
En general, queden prohibides les soldadures de tap i de ranura. Només es permetran, excepcionalment, les 
soldadures de ranura per a assegurar contra el vinclament local als plànols amples que formen part d'una peça 
comprimida, quan no pugui complir-se, a causa d'alguna circumstància especial, la condició indicada 
anteriorment. En aquest cas, l'ample de la ranura ha de ser, almenys, igual a dues vegades i mitja (2,5) el gruix de 
la xapa cosida; la distància lliure en qualsevol direcció entre dues ranures consecutives no serà inferior a dues (2) 
vegades l'ample de la ranura, ni superior a trenta (33) vegades el gruix de la xapa; la dimensió màxima de la 
ranura no excedirà de deu (10) vegades el gruix de la xapa. 
 
Queda prohibit el reomplir amb soldadures els forats practicats a l'estructura pels reblons o cargols provisionals 
de muntatge. Es disposaran, per consegüent, els esmentats forats en forma que no afectin la resistència de les 
barres o de les unions de l'estructura. 
 
La preparació de les peces que hagin d'unir-se mitjançant soldadures s'ajustarà estrictament, en la seva forma i 
dimensions, a allò que s'ha indicat en els Plànols. 
 
La preparació de vores per a les soldadures per fusió s'haurà d'executar d'acord amb la UNE-EN ISO 9692-1. 
 
La preparació de les unions que hagin de realitzar-se en obra s'efectuarà en taller. 
 
Les peces que hagin d'unir-se amb soldadura es presentaran i fixaran en la seva posició relativa mitjançant 
dispositius adequats que assegurin, sense una coacció excessiva, la immobilitat durant la soldadura i el 
refredament subsegüent. 
 
L'ordre d'execució dels cordons i la seqüència de soldadura dins cadascun d'ells, i del conjunt, s'elegiran amb 
vista a aconseguir que, després de unides les peces, obtinguin la seva forma i posició relatives definitives sense 
necessitat de adreçat o rectificació posterior, alhora que es mantinguin dintre de límits acceptables les tensions 
residuals. 
 
Entre els mitjans de fixació provisional es poden utilitzar punts de soldadura dipositats entre les vores de les 
peces a unir; el nombre i importància d'aquests punts es limitarà al mínim compatible amb la immobilització de les 
peces. 
 
Es permet englobar aquests punts en la soldadura definitiva, sempre que no presentin fissures ni altres defectes i 
hagin quedat perfectament nets d'escòria. 
 
Es prohibeix la pràctica viciosa de fixar les peces als gàlibs d'armat amb punts de soldadura. 
 
Abans de la soldadura es netejaran les vores de la costura, eliminant atentament tota l’escata, rovell o brutícia i, 
molt especialment, les taques de greix o de pintura. 
 
Durant la soldadura es mantindran ben secs, i protegits de la pluja, tant les vores de la costura com les peces a 
soldar, almenys en una superfície suficientment àmplia al voltant de la zona en què s'està soldant. 
 
Després d'executar cada cordó elemental, i abans de dipositar el següent, es netejarà la seva superfície amb 
picola i raspall de filferros, eliminant tot rastre d'escòries. Per facilitar aquesta operació, i el dipòsit dels cordons 
posteriors, es procurarà que les superfícies exteriors de tals cordons no formin angles díedres massa aguts, ni 
entre si ni amb les vores de les peces; i, també, que les superfícies dels cordons siguin el més regulars possible. 
 

Es prendran les degudes precaucions per protegir els treballs de soldadura contra el vent i, especialment, contra 
el fred. Se suspendrà el treball quan la temperatura baixi dels zero graus centígrads (0 ºC), si bé en casos 
excepcionals d'urgència, i amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra, es podrà continuar soldant amb 
temperatures compreses entre zero i menys cinc graus centígrads (0 ºC i - 5 ºC) sempre que s'adoptin mesures 
especials per evitar un refredament excessivament ràpid de la soldadura. 
 
Queda prohibit accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
 
S’ha de procurar que el dipòsit dels cordons de soldadura s'efectuï, sempre que sigui possible, en posició 
horitzontal. Amb aquest fi, el Contractista s’ha de proporcionar els dispositius necessaris per poder voltejar les 
peces i orientar-les en la posició més convenient per a l'execució de les distintes costures, sense provocar en 
elles, no obstant això, sol·licitacions excessives que puguin danyar la feble resistència de les primeres capes 
dipositades. 
 
En totes les costures soldades que s'executin en les estructures s'assegurarà la penetració completa, fins i tot a la 
zona d'arrel. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la tècnica operatòria a seguir i, si escau, els tractaments 
tèrmics necessaris, quan, excepcionalment, hagin de soldar-se elements amb gruix superior als trenta mil·límetres 
(30 mm). 

 

 

640.5.2.5. Soldadura de connectadors 

 
Com elements connectadors entre acer i formigó, es disposaran a l'estructura perns de tija cilíndrica rematats en 
el seu extrem superior per cabota també cilíndrica, soldats al material base mitjançant pistoles de soldadura per 
arc elèctric i recoberts pel formigó que ha d'unir-se a aquestes peces base. 
 
Prèviament al començament dels treballs, el Contractista presentarà els certificats del material i del sistema o 
tipus de connectadors a utilitzar. Caldrà acreditar les característiques mecàniques exigides en Projecte als perns 
connectadors: límit elàstic mínim, tensió mínima de trencament i allargament mínim, així com haver superat 
satisfactòriament el test de qualificació segons AWS D1.1 “Structural Welding Code”. El voltatge, intensitat i tipus 
de cablejat empleats en la soldadura seran els apropiats per a assegurar la perfecta fixació dels perns, tenint en 
compte les eventuals fluctuacions de la xarxa elèctrica. 
 
En cas de no disposar del esmentat certificat acreditatiu, el taller proveïdor aportarà la documentació alternativa 
que consideri pertinent i la Direcció d’Obra decidirà la utilització o no dels connectadors proposats. 
 
Els connectadors compliran la UNE-EN ISO 13918 i es situaran en zones lliures de rovell, escates de laminació i 
greix. En cas que la superfície estigui pintada, s’aixecarà i eliminarà completament la pintura, tret que el 
procediment de soldadura hagi estat qualificat amb aquest sistema de protecció particular. 
 
Abans de començar les soldadures dels perns s'homologarà el procediment de soldadura que reculli les 
recomanacions del fabricant del pern, del subministrador de l'equip i les prescripcions de la Normativa aplicable 
(AWS C5.4 “Recommended practices for Stud Welding” i la AWS D.1.1 “Structural Welding Code”). Per a això es 
soldaran deu (10) perns sobre unes xapes del mateix material i màxim gruix dels elements reals, i es realitzarà un 
control amb líquids penetrants que asseguri que la soldadura no té esquerdes després d'aquesta prova. Si no és 
així, el procediment de soldadura haurà de ser corregit, i s’haurien de soldar i assajar conjunts de tres (3) perns 
realitzant de nou l'assaig fins que aquest sigui satisfactori. Sobre aquestes provetes es realitzaran assajos a 
tracció fins a trencament, i el procediment es considerarà homologat si el trencament no es produeix per la 
soldadura i el valor de la càrrega de trencament és igual o superior a la nominal del pern. Aquest procés haurà de 
repetir-se sempre que es produeixi algun canvi en el procediment de soldadura.  
 
Els perns connectadors hauran de venir preparats, en la seva part inferior, amb els oportuns casquets ceràmics 
de protecció i aïllament de la zona a fusionar durant la soldadura i la unió. 
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640.5.2.6. Soldadura mitjançant cordó discontinu 

 
En estructures sol·licitades per càrregues predominantment estàtiques, es podrà utilitzar soldadura mitjançant 
cordó discontinu. 
 
Aquest procés vindrà expressament indicat en Projecte, que fixarà a més el grau de corrosivitat màxim a 
l’ambient, així com el gruix de gola màxim per aplicar-lo. 
 
 

640.6. Deformacions i tensions residuals 

 
En el Projecte hauran d'estudiar-se les disposicions de les unions, de manera que les tensions residuals 
inevitables que procedeixen de les deformacions coartades en les soldadures, en combinar-se amb les originades 
per les càrregues, no donin lloc a estats tensionals que resultin perillosos. 
 
Igualment figuraran en el Projecte, quan sigui necessari, els procediments d'atenuació de tensions residuals: 
recuit, escalfament previ, etc. 
 
Per aconseguir una soldadura amb coaccions mínimes, i reduir tensions residuals al mínim possible, s'operarà 
d'acord amb les prescripcions següents: 
 

 El volum de metall dipositat tindrà en tot moment la màxima simetria possible.  

 Les peces a soldar es disposaran de manera que puguin seguir els moviments produïts en la soldadura 
amb la màxima llibertat possible.  

 El soldador tindrà en tot moment accés fàcil i posició òptima de treball, per assegurar el dipòsit net i 
perfecte del material d'aportació.  

 La disposició de les peces i l'ordre dels cordons serà tal que es redueixi al mínim l'acumulació de calor en 
zones locals. 

 
 
640.7. Plànols de taller 

 
Per a l'execució de tota estructura metàl·lica, el Contractista, basant-se en els Plànols del Projecte, realitzarà els 
Plànols de taller precisos per definir completament tots els elements d'aquella. 
 
Els Plànols de taller contindran de forma completa:  
 

 Les dimensions necessàries per definir inequívocament tots els elements de l'estructura.  

 Les contrafletxes de bigues, quan estiguin previstes.  

 La disposició de les unions, fins i tot les provisionals d'armat, distingint les dues classes: de força i de 
lligat.  

 El diàmetre dels forats de reblons i cargols, amb indicació de la forma de mecanitzat.  

 Les classes i diàmetres de reblons i cargols.  

 La forma i dimensions de les unions soldades, la preparació dels cordons, el procediment, mètodes i 
posicions de soldadura, els materials d'aportació a utilitzar i l'ordre d'execució.  

 Les indicacions sobre mecanitzat o tractament dels elements que els precisin.  
 
Tot Plànol de taller portarà indicats els perfils, les classes dels acers, els pesos i les marques de cadascun dels 
elements de l'estructura representats en ell. 
 
El Contractista, abans de començar l'execució en taller, entregarà dues còpies dels Plànols de taller a la Direcció 
d’Obra, que els revisarà i tornarà una còpia autoritzada amb la seva signatura, en la que, si fan falta, assenyalarà 
les correccions a efectuar. En aquest cas, el Contractista entregarà noves còpies dels Plànols de taller corregides 
per a la seva aprovació definitiva. 

 
Si durant l'execució fos necessari introduir modificacions de detall respecte a allò que s'ha definit en els Plànols 
de taller, es faran amb l'aprovació de la Direcció d’Obra, i s'anotaran en els Plànols de taller totes les 
modificacions. 
 
 
640.8. Execució en taller 

 
En tots els perfils i plànols que s'utilitzin en la construcció de les estructures s'eliminaran les rebaves de laminació; 
així mateix s'eliminaran les marques de laminació en relleu, en totes aquelles zones d'un perfil que hagin d'entrar 
en contacte amb un altre en alguna de les unions de l'estructura. 
 
L'aplanat i l'adreçat de les xapes, plànols i perfils, s'executaran amb premsa, o amb màquines de corrons. Quan, 
excepcionalment, s'utilitzi la maça o el martell, es prendran les precaucions necessàries per evitar un enduriment 
excessiu del material. 
 
Tant les operacions anteriors, com les d'encorbament o conformació dels perfils, quan siguin necessàries, es 
realitzaran preferentment en fred, però amb temperatures del material no inferiors a zero graus centígrads (0 ºC). 
Les deformacions locals permanents es mantindran dins de límits prudents, considerant que aquesta condició es 
compleix quan aquestes no excedeixen en cap punt del dos i mig per cent (2,5 %); a menys que se sotmetin les 
peces deformades en fred a un recuit de normalització posterior. Així mateix, en les operacions de corbat i plegat 
en fred, s'evitarà l'aparició d'abonyegaments en l'ànima o en el cordó comprimit del perfil que es corba; o 
d'esquerdes a la superfície en tracció durant la deformació. 
 
Quan les operacions de conformació o altres necessàries hagin de realitzar-se en calent, s'executaran sempre a 
la temperatura del vermell cirera clar, al voltant dels 950ºC, interrompent-se el treball, si és necessari, quan el 
color del metall abaixi al vermell ombra, al voltant dels 700ºC, per tornar a escalfar la peça. 
 
Hauran de prendre's totes les precaucions necessàries per no alterar l'estructura del metall, ni introduir tensions 
paràsites, durant les fases d'escalfament i refredament. 
 
L'escalfament s'efectuarà, si és possible, en forn; i el refredament a l'aire en calma, sense accelerar-ho 
artificialment. 
 
Totes aquelles peces d'acer forjat necessàries en una estructura hauran de ser recuites després de la forja. 
 
Quan no sigui possible eliminar completament, mitjançant les precaucions adoptades a priori, les deformacions 
residuals degudes a les operacions de soldadura, i aquestes resultessin inadmissibles per al servei o per al bon 
aspecte de l'estructura, es permetrà corregir-les en fred, amb premsa o màquina de corrons, sempre que amb 
aquesta operació no s'excedeixin els límits de deformacions indicats anteriorment, i se sotmeti la peça corregida a 
un examen acurat per descobrir qualsevol fissura que hagués pogut aparèixer en el material d'aportació, o a la 
zona de transició del metall de base. 
 
Abans de procedir al traçat es comprovarà que els diferents plànols i perfils presenten la forma exacta, recta o 
corba, desitjada, i que estan exempts de torçades. 
 
El traçat es realitzarà per personal especialitzat, respectant escrupolosament les cotes dels Plànols de taller i les 
toleràncies màximes permeses pels Plànols de Projecte, o pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Es procurarà no deixar empremtes de contrapunxó que no siguin eliminades per operacions posteriors, 
especialment en estructures que hagin d'estar sotmeses a càrregues dinàmiques. 
 
El tall pot efectuar-se amb serra, cisalla o mitjançant oxitall, havent d'eliminar posteriorment amb pedra esmeril les 
rebaves, estries o irregularitats de vora inherent a les operacions de tall. 
 
S’hauran d'observar, a més, les prescripcions següents:  
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 El tall amb cisalla només es permet per a xapes, perfils plans i angulars, fins a un gruix màxim de quinze 
mil·límetres (15 mm).  

 En l'oxitall, es prendran les precaucions necessàries per no introduir a la peça tensions paràsites de tipus 
tèrmic.  

 Les vores tallades amb cisalla o per oxitall, que hagin de quedar en les proximitats d'unions soldades, es 
mecanitzaran mitjançant pedra esmeril, burí amb esmerilat posterior, o fresa, en una profunditat no 
inferior a dos mil·límetres (2 mm), a fi d'aixecar tota la capa de metall alterat pel tall; la mecanització es 
portarà, almenys, fins una distància de trenta mil·límetres (30 mm) de l'extrem de la soldadura. Aquesta 
operació no és necessària quan les vores tallades hagin de ser foses, en aquella profunditat, durant la 
soldadura.  

 L'eliminació de totes les desigualtats i irregularitats de vora, degudes al tall, s'efectuarà amb molta major 
cura en les peces destinades a la construcció d'estructures que hagin d'estar sotmeses a l'acció de 
càrregues predominantment dinàmiques.  

 
S'executaran tots els xamfrans o bisellaments d'arestes que s'indiquin en els Plànols, ajustant-se a les dimensions 
i inclinacions fixades en els mateixos. 
 
Es recomana executar el bisell o l'estria mitjançant oxitall automàtic, o amb màquina eina, observant, respecte al 
primer procediment, les prescripcions dictades anteriorment. 
 
Es permet també la utilització del burí neumàtic sempre que s'eliminin posteriorment, amb fresa o pedra esmeril, 
les irregularitats del tall, no sent necessària aquesta segona operació als xamfrans que formen part de la 
preparació de vores per la soldadura. 
 
Encara que en els Plànols no es pugui apreciar el detall corresponent, no es tallaran mai les xapes o perfils de 
l'estructura en forma que quedin angles entrants amb aresta viva. Aquests angles, quan no es puguin eludir, 
s'arrodoniran sempre en la seva aresta amb el major radi possible. 
 
Els elements provisionals que per raons de muntatge, o altres, sigui necessari soldar a les barres de l'estructura, 
es desballestaran posteriorment amb bufador, i no a cops, procurant no danyar a la pròpia estructura. 
 
Les restes de cordons de soldadura, executats per a la fixació d'aquells elements, s'eliminaran amb ajuda de 
pedra esmeril, fresa o llima. 
 
 
640.9. Muntatge en blanc 

 
L'estructura metàl·lica serà, provisional i atentament, muntada en blanc al taller, per assegurar-se de la perfecta 
coincidència en el perforat dels diversos elements que han d'unir-se, o de l'exacta configuració geomètrica dels 
elements concurrents. 
 
Els forats desalineats o no coincidents es poden corregir amb un mandrinat si estan dins dels límits que es 
defineixen a  l’apartat 640.13, i en cas contrari es rebutjaran els elements afectats. Quan les unions de les peces 
hagin d'anar soldades i no reblades, es presentaran en taller, a fi d'assegurar la perfecta configuració geomètrica 
dels elements concurrents. 
 
S’observaran tots els requisits relatius a contra–fletxes o ajustos previs indicats en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars.  
 
En totes les unions o peces provisionals utilitzades a l’armat en taller s’adoptaran les mesures de seguretat 
adequades com si es tractés d’elements definitius a instal·lar en obra. 
 
Excepcionalment, la Direcció d’Obra podrà autoritzar que no es munti en blanc completament en algun dels casos 
següents:  
 

 Quan l'estructura sigui de grandària excepcional, no sent suficients els mitjans habituals i corrents que es 
pot disposar per al maneig i col·locació dels diversos elements de la mateixa; podent, en aquest cas, 

autoritzar el muntatge per separat dels elements principals i secundaris. S’elaboraran plantilles per 
aconseguir l’assemblatge adequat de les peces adjacents.  

 Si es tracta d'un lot de diversos trams idèntics. En aquest cas, serà preceptiu el muntatge de un per cada 
deu, o menys, trams iguals; havent de muntar en la resta només els elements més importants i delicats.  

 
S’hauran d'assenyalar al taller, atentament, tots els elements que s’han de muntar en obra i, per facilitar aquest 
treball, s'acompanyaran Plànols i notes de muntatge amb suficient detall perquè pugui realitzar l’esmentat 
muntatge qualsevol persona aliena al treball del taller. 
 
 
640.10. Muntatge 

 
El procés de muntatge serà el previst en els Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu 
defecte, serà fixat per la Direcció d’Obra, ajustant-se al Programa de Treball de l'obra. El Contractista no podrà 
introduir per si mateix cap modificació en el pla de muntatge previst, sense disposar de l'aprovació prèvia de 
l’esmentada Direcció d’Obra. 
 
Abans del muntatge en blanc al taller, o del definitiu en obra, totes les peces i elements metàl·lics que 
constitueixen l'estructura seran fortament raspats amb raspalls metàl·lics, per separar del metall tota empremta 
d'oxidació i totes les matèries estranyes que pogués tenir adherides. 
 
Totes les superfícies que hagin de quedar ocultes, com a conseqüència del reblat o soldadura, bé en taller o en 
obra, es recobriran d'una capa de mini de ferro, diluït en oli de llinosa, a exclusió d'essència de trementina. Es 
cuidarà de no pintar, ni greixar de cap manera, les superfícies de contacte d'unions amb cargols d'alta resistència. 
 
Les manipulacions necessàries per a la càrrega, descàrrega, transport, emmagatzematge a peu d'obra i 
muntatge, es realitzaran amb l'atenció suficient per no provocar sol·licitacions excessives en cap element de 
l'estructura, i per no danyar ni a les peces ni a la pintura. Es cuidaran especialment, protegint-les si fos necessari, 
les parts sobre les quals hagin de fixar-se les cadenes, cables o ganxos a utilitzar en l'elevació o subjecció de les 
peces de l'estructura. 
 
Es corregirà atentament, abans de procedir al muntatge, qualsevol abonyegament, comba o torçada que s’hagi 
pogut provocar en les operacions de transport. Si el defecte no pot ser corregit, o es presumeix que, després de 
corregit, pot afectar la resistència o estabilitat de l'estructura, la peça en qüestió serà rebutjada, marcant-la 
degudament per deixar-ne constància. 
 
Durant el seu muntatge, l'estructura s'assegurarà provisionalment mitjançant perns, cargols, falques, 
estintolaments, o qualsevol altre mitjà auxiliar adequat, havent de quedar garantides, amb els que s'utilitzin, 
l'estabilitat i resistència d'aquella, fins al moment d'acabar les unions definitives. 
 
En el muntatge, es prestarà la deguda atenció a l'acoblament de les diferents peces, amb l'objectiu que 
l'estructura s'adapti a la forma prevista en el Projecte. Caldrà comprovar, totes les vegades que sigui necessari, 
l'exacta col·locació relativa de les seves diverses parts. 
 
No es començarà el reblat, cargolat definitiu, o soldadura de les unions de muntatge, fins que no s'hagi comprovat 
que la posició de les peces afectades per cada unió coincideix exactament amb la definitiva o, si s'han previst 
elements de correcció, que la seva posició relativa és la deguda, i que la possible separació de la forma actual, 
respecte de la definitiva, podrà ser anul·lada amb els mitjans de correcció disponibles. 
 
Les plaques d’assentament dels aparells de suport sobre els massissos de fàbrica i formigó es faran descansar 
provisionalment sobre falques, i s'immobilitzaran una vegada aconseguides les alineacions i plomades definitives. 
No es procedirà a la fixació última de les plaques mentre no es trobin col·locats un nombre d'elements suficients 
per garantir la correcta disposició del conjunt. 
 
El llit d’assentament de les plaques s'efectuarà amb morter de ciment pòrtland, dels tipus que s'assenyali en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. S'adoptaran les precaucions necessàries perquè aquest morter 
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reompli perfectament tot l'espai comprés entre la superfície inferior de la placa i la superfície del massís de suport. 
Es mantindrà el suport provisional de l'estructura fins que s'hagi aconseguit el suficient enduriment. 
 
Els aparells de suport mòbil es muntaran de forma tal que, amb la temperatura ambient mitja del lloc i actuant les 
càrregues permanents més la meitat de les sobrecàrregues d'explotació, s'obtingui la seva posició centrada; 
havent de comprovar degudament el paral·lelisme de les plaques inferior i superior de l'aparell. 
 
Es procurarà executar les unions de muntatge de forma tal que tots els seus elements siguin accessibles a una 
inspecció posterior. En els casos en què sigui forçós que quedin alguns ocults, no es procedirà a col·locar els 
elements que els cobreixen fins que no s'hagin inspeccionat atentament els primers. 
 
Quan, a fi de corregir esforços secundaris, o d'aconseguir en l'estructura la forma de treball prevista en les 
hipòtesis de càlcul, sigui necessari tesar alguns elements de la mateixa abans de posar-la en servei, s'indicarà 
expressament, en els Plànols i en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la forma de procedir a la 
introducció d'aquestes tensions prèvies, així com els mitjans de comprovació i mesura de les mateixes. 
 
 
640.11. Protecció 

 
Les estructures d'acer es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió, podent-se utilitzar els productes 
ressenyats en els Articles 270 a 275 d'aquest Plec. 
 
No obstant això, es podran fixar les condicions en què es realitzaran les proteccions i, en aquest cas, el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars especificarà, concretament, el tipus de protecció elegit i les seves 
característiques accidentals, tals com color, acabat, etc, quan això sigui necessari. 
 
Excepte especificació en contra, la mà d'emprimació, quan es tracti d'una protecció a base de pintura, es 
realitzarà pel Contractista, en taller, abans d'expedir les peces acabades. 
 
No s'efectuarà l'emprimació fins que la seva execució hagi estat autoritzada per la Direcció d’Obra, després 
d’haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada en taller. 
 
No s’emprimaran, ni rebran, en general, cap capa de protecció, les superfícies que hagin de soldar-se, fins que no 
s'hagi executat la unió, ni tampoc les adjacents en una amplària mínima de cinquanta mil·límetres (50 mm), 
comptada des de la vora del cordó. Quan, per raons especials, es consideri convenient efectuar una protecció 
temporal, s'elegirà un tipus de pintura fàcilment eliminable abans de la soldadura. 
 
Les superfícies a emprimar es netejaran atentament amb la rasqueta i el raspall de filferro, eliminant tot rastre de 
brutícia i d'òxid, així com les escòries i les pellofes. En estructures sotmeses a ambients agressius, serà 
obligatòria la neteja amb raig de sorra. Si existissin revestiments anteriors, han de ser igualment eliminats. 
 
Les taques de greix es podran eliminar amb lleixiu de sosa. 
 
Entre la neteja i l'aplicació de la primera capa de protecció ha de transcórrer el menor espai de temps possible. 
 
Sempre que sigui possible, l'emprimació s'efectuarà en un local sec i cobert, a l'abric de la pols. Si això no és 
practicable podrà efectuar-se l'emprimació a l'aire lliure, a condició de no treballar en temps de pluja, amb humitat 
superior al 85 %, ni en època de glaçada. Entre l'aplicació de la capa d'emprimació i les capes d'acabat, haurà de 
transcórrer un termini mínim de trenta-sis hores (36 h).  
 
Les diferents pintures que constitueixen un sistema de pintat han de ser compatibles entre sí. Per facilitar el 
control es recomana que cada capa tingui un color o matís diferencial, segons la UNE 48103. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà les condicions en què s’hagin de realitzar els tractaments de 
metal·litzat, amb zinc o amb alumini, quan sigui aquest el mitjà previst per a la protecció de l'estructura. 
 
S'adoptaran les mesures adequades per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre fàbriques, 
o que s'encastin en les mateixes. 

 
 
 
640.12. Control de qualitat 

 
El control de qualitat ha d'estendre's a totes les activitats necessàries per a la fabricació i el muntatge de 
l'estructura metàl·lica. El control ha d'efectuar-se seguint un pla de control que abasti, esquemàticament, les  
activitats indicades a la Taula 640.2. 
 
 
 
 
 
 

Taula 640.2 
 

ACTIVITATS PRÈVIES A 
L’EXECUCIÓ 

-Qualificació del Contractista i del seu personal. 

-Organització del treball. 

-Replanteig i control de la geometria. 

-Subministrament de materials. 

-Procediments de fabricació. 

ACTIVITATS DURANT 
L’EXECUCIÓ 

-Recepció i preparació del material. 
-Marcat i tallat. 
-Execució de les unions. 
-Muntatge en blanc. 
-Transport. 
-Muntatge. 
-Tractaments superficials i acabats. 

ACTIVITATS POSTERIORS A 
L’EXECUCIÓ 

-Prova de càrrega. 

 
 
El personal que realitzi tasques de inspecció o assajos no destructius, ha de tenir els coneixements i experiència 
precisos i haurà d’estar homologat a tal efecte segon UNE 14618. 
 
Els resultats de totes les inspeccions, han de recollir-se en un informe que quedarà a la disposició de la Direcció 
d'Obra i passarà a formar part de la documentació sobre l'estat final de les obres. 
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640.12.1. Control d’execució de unions soldades 

 
En la Taula 640.3  es recullen els controls que s'han d'efectuar en les unions soldades. 
 

Taula 640.3 
 

MÈTODE OBJECTE 
INSPECCIÓ ABAST 

(%) 
PRÈVIA DURANT POSTERIOR 

VISUAL 

-Bisellat X   

100 

-Separació o obertura 
d’arrel 

X   

-Taló o gruix d’arrel X   

-Desplaçament de vores X X X 

-Neteja de les vores X X X 

-Tipus d’elèctrode  X  

-Corrent i energia de 
soldadura 

 X  

-Preescalfament  X  

-Fusió  X X 

-Ordre d’execució dels 
cordons 

 X  

-Seqüència de les 
passades 

 X  

-Velocitat d’avanç  X  

-Absència de 
desbordaments 

 X X 

-Absència de cràter 
terminal 

 X X 

-Mossegades  X X 

-Sobre – gruix   X X 

-Reducció de gruix   X 

-Absència de fissures  X X 

-Integritat del cordó   X 

ULTRASÒ (UT) O -Defectes interiors   X 50 

RADIOGRAFIA (RT) -Defectes interiors   X 10 

PARTÍCULES 
MAGNÈTIQUES 
(PM) O 

-Defectes que arriben a 
la superfície   X 15 

LÍQUIDS 
PENETRANTS (LP) 

-Defectes que arriben a 
la superfície 

  X 15 

 
 
Totes les soldadures s'inspeccionaran visualment. Es realitzaran assajos addicionals en els punts on es sospiti 
que poden existir defectes.  
 
Les radiografies es podran substituir per ultrasons en soldadures de difícil accés, i en general, sempre que així ho 
indiqui la Direcció d'Obra. Els procediments LP i PM són intercanviables, sent preferible la realització d'aquest 
últim. En tots els punts on existeixin creus de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional.  
 
El material d'aportació utilitzat per a la realització de les soldadures haurà de complir les exigències d'aptitud al 
procediment de soldadura i de compatibilitat amb l'acer del producte base.  
 
En el cas que el subministrament del material s'acompanyi d'un certificat de garantia del fabricant, específic per a 
l'obra i signat per persona física, la Direcció d’Obra podrà eximir de la realització dels corresponents assajos. 

 

La realització d'assajos, si escau, s'efectuarà mitjançant els procediments establerts per la UNE 14022, així com 
amb els que es recullin específicament, a aquest efecte, en el corresponent Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 

Les soldadures que no compleixin els criteris d'acceptació definits a continuació han de ser objecte de rebuig o 
reparació. La totalitat de les reparacions han de ser sotmeses a un nou control. 
 
Criteris d’acceptació de les soldadures 
 

Tret que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indiqui altra cosa, els criteris d'acceptació de soldadures 
es basaran en la UNE-EN ISO 5817. Els nivells de qualitat d'aquesta norma són D (moderat), C (intermedi) i B 
(elevat) i depenen de la gravetat i extensió dels defectes detectats, tal i com ho defineix l’esmentada Norma. Per a 
cada classe d'execució s'estableixen els nivells que s’indiquen a la Taula 640.4. 
 
 

Taula 640.4 
 

Classe 
d’execució  

Nivell 

1 D 

2 
C, en general, i nivell D per als defectes de mossegada (5011, 5012), 

cavalcament (506), encebat d’arc (601) i depressió de cràter al final del cordó 
(2025)* 

3 B 

4 B i requisits complementaris 
                      (*) Tipus de defectes segons les designacions de la UNE-EN ISO 5817. 

 
 
Les classes d’execució depenen del nivell de qualitat que demostri tenir el fabricant de l’estructura, i queden 
definides a la UNE-EN ISO 3834. 
  
Els requisits complementaris per a la classe 4 d'execució s'indiquen a la Taula 640.5, i es deuen al fet que per a 
aquesta classe d'execució és necessari tenir en compte aspectes relacionats amb la fatiga.  
 
 

Taula 640.5 
 

Tipus de defecte Límit del defecte 

Mossegada (5011 i 5012) No permès 

Excés de sobregruix (502) < 2 mm 

Angle de sobregruix (505) < 165º 

Porus intern o bufament (2001 a 2014) < 0,1 del gruix de gola; màx. 2 mm 

Inclusió sòlida (300) Ample inferior a 0,1 del gruix de gola; màx. 1 mm 
Llarg inferior al gruix de gola; màx. 10 mm 

Falta d’alineació (507) <0,05 t; màx. 2 mm 

Rexuclada d’arrel (515)* No permès 
                      (*) Tipus de defectes segons les designacions de la UNE-EN ISO 5817. 

 
 
Per a taulers en ponts ha d'aplicar-se a més un conjunt de requisits més severs, tant en les soldadures 
executades en taller com en obra, que s'estableixen a la UNE-ENV 1090-2. 
 
En el cas que es superi alguna de les anteriors limitacions, s'haurà de procedir a una avaluació particular. Es 
tindrà en compte la funció i nivell tensional de l'element afectat i les característiques del defecte (tipus, grandària, 
situació) per a decidir si la soldadura pot ser acceptada o bé cal procedir a la seva reparació. Es pot recórrer a 
una avaluació mitjançant càlcul per a jutjar l'acceptació d'un defecte. 
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Per les soldadures executades en taller, s’haurà d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques per encebament de 
l’arc, i en el cas de que es produís a les classes 3 i 4 s’esmolarà i inspeccionarà la superfície afectada. Així mateix 
s’evitarà la projecció i esquitxades de soldadura, eliminant-les en el cas de que es produeixin. A cada passada 
s’eliminarà l’escòria i els defectes que s’apreciïn a la superfície, abans de procedir a la següent. 
 

640.12.2. Control d’execució de soldadures de perns connectadors 

 

Es realitzarà una inspecció visual del 100% dels perns executats, en la qual es verifiqui que el cordó és complet 
en 360º al voltant del pern i que presenta un color blau brillant, envoltant completament el peu del pern. Aquells 
perns en que el cordó de soldadura hagi resultat incomplet (< 360º) hauran de ser reparats mitjançant un 
procediment de soldadura manual per arc amb elèctrodes de 4 a 4,8 mm de baix contingut en hidrogen, de 
manera que s'empleni la part sense soldadura amb un cordó de 8 mm d'altura mínima i que excedeixi en un 
mínim de 10 mm de la zona sense soldadura per cada costat. 
 
Es realitzarà un colpeig amb martell lleuger sobre el 100% dels perns soldats, i el so ha de ser clar i net.  
 
Sobre el 3% de tots els perns soldats, més tots aquells sobre els quals hagi estat necessari repassar la soldadura 
al no existir inicialment un cordó complet de 360º, més tots aquells el so dels quals no resulti satisfactori al colpeig 
amb el martell, es realitzarà un assaig de doblegat aproximadament de 20º respecte al seu eix, bé amb maça o 
fent palanca amb un tub, una vegada ja estigui freda la soldadura. Si falla la unió o la soldadura queda 
esquerdada, el que es comprovarà amb líquids penetrants, el pern serà substituït. Aquesta substitució i el 
tractament posterior de la xapa base serà conforme a la AWS D.1.1, deixant una superfície llisa emplenant les 
mossegades prèviament amb elèctrode de baix contingut en hidrogen. Per cada pern en que la unió no sigui 
correcta, en aquest assaig, s'inspeccionaran tres nous perns. Aquesta inspecció per doblegat es realitzarà 
preferentment en aquells perns que presentin un cordó d’aspecte rugós, porós no brillant o amb mossegades. 
 
 

640.12.3. Control d’execució de unions amb cargols 

 

Les comprovacions d'unions cargolades hauran d'incloure les corresponents a l'aplicació dels parells d'acollament 
adequats, d'acord amb els especificats al Projecte. En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç 
aplicat és superior al mínim establert.  
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar la freqüència de les comprovacions, que en el seu 
defecte es realitzaran en el 100% de les unions entre elements principals (bigues, pilars, xapes, etc.) i el 25% de 
les unions en elements secundaris (rigiditzadors, triangulacions secundàries, etc.). 
 
Es verificarà que la qualitat dels cargols utilitzats compleix lo establert al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 

 
640.13. Toleràncies de forma 

 
Tret que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars estableixi una altra cosa, les toleràncies màximes que 
s'admetran, respecte de les cotes dels Plànols, en l'execució i muntatge de les estructures metàl·liques, seran les 
següents: 
 

 En el pas, línies de rosset i alineacions dels forats destinats a reblons i cargols, la desena part (1/10) del 
diàmetre dels reblons o cargols.  

 En les longituds de suports i bigues de les estructures porticades, cinc mil·límetres (± 5 mm), tenint en 
compte que les diferències acumulades no podran excedir, en el conjunt de l'estructura entre juntes de 
dilatació, de quinze mil·límetres (15 mm).  

 En les longituds de les barres components de gelosies triangulars, tres mil·límetres.(± 3 mm).  

 En la llum total d'una biga armada o de gelosia, entre eixos de suport, el límit menor dels dos següents: 
  

o Deu mil·límetres (10 mm).  

o Una part de dos mil cinc-centes (1/2.500) de la llum teòrica.  
 

 En la fletxa de suports, el límit menor dels dos següents:  
 

o Quinze mil·límetres (15 mm).  
o Una mil·lèsima (1/1.000) de l'altura teòrica.  

 

 En la fletxa de barres rectes d'estructures de gelosia, el límit menor dels dos següents: 
 

o Deu mil·límetres (10 mm).  
o Una part de mil cinc-centes (1/1.500) de la distància teòrica entre nusos.  

 

 La fletxa del cordó comprimit d'una biga, mesurada perpendicularment al pla mig d'aquesta, no excedirà 
del menor dels límits següents:  

 
o Deu mil·límetres (10 mm).  
o Una part de mil cinc-centes (1/1.500) de la llum teòrica.  

 

 Els desploms de suports no excediran del menor dels límits següents:  
 

o Vint-i-cinc mil·límetres (25 mm).  
o Una mil·lèsima (1/1.000) de l'altura teòrica.  

 

 Els desplomats de bigues en les seves seccions de suport, siguin de gelosia o ànima plena, no excediran 
d'un dos-cents cinquantè (1/250) del seu cantell total, excepte per a bigues carril, en les que la tolerància 
anterior es reduirà a la meitat (1/2). 

 
 
640.14. Amidament i abonament 

 
Les estructures d'acer s'amidaran, en general, per quilograms (kg) d'acer, mesurats per pesada en bàscula oficial, 
i en el preu aniran inclosos tots els elements d'unió i secundaris necessaris per a l'enllaç de les diferents parts de 
l'estructura. 
 
No obstant això, en cas que sigui difícil o impossible la realització de les pesades, s'abonaran mitjançant 
mesurament teòric, tenint en compte les prescripcions següents: 
 

 La longitud de les peces lineals d'un determinat perfil es multiplicarà pel pes unitari respectiu, que es 
ressenya en les Normes UNE esmentades a l'Article 620 d'aquest Plec.  

 Per al pes de les xapes s’agafarà com a pes específic de l'acer el de set quilograms i vuit-cents cinquanta 
grams per decímetre cúbic (7,850 kg/dm3).  

 La suma dels resultats parcials obtinguts per cada peça lineal i xapa, serà l’amidament.  

 Per a altres perfils especials que es poguessin utilitzar, es fixaran els pesos unitaris que hagin d'aplicar-se 
mitjançant un acord entre el Contractista i la Direcció d’Obra.  

 L'abonament dels casquets, tapajuntes, la resta d'elements accessoris i auxiliars de muntatge, els 
reblons, cargols i soldadures es consideraran inclosos en el de l'estructura.  

 Les despeses d'inspecció radiogràfica seran de compte del Contractista, i al seu càrrec, si no es fixa una 
altra cosa en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 
Normes de referència 
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 AWS D1.1. Codi de soldadura estructural. 

 AWS C5.4. Pràctiques recomanades per soldadura. 

 UNE 14022. Adhesius estructurals. Determinació de la vida útil (vida de treball) adhesius 
multicomponents. 

 UNE 14618. Inspectors de soldadura. Qualificació i certificació. 

 UNE 48103. Pintures i vernissos. Colors normalitzats. 

 UNE-EN- 287-1. Qualificació de soldadors. Soldeig per fusió. Part 1: Acers. 

 UNE-EN 22553. Unions soldades per fusió, soldadura forta i soldadura tova. Representació simbòlica als 
Plànols. 

 UNE-EN ISO 3834. Requisits de qualitat per al soldeig per fusió de materials metàl·lics. 

 UNE-EN ISO 4063. Soldeig i tècniques connexes. Nomenclatura de processos i números de referència. 

 UNE-EN ISO 5817. Soldeig. Unions soldades per fusió d’acer, níquel, titani i els seus aliatges (exclòs el 
soldeig per feix d’electrons). Nivells de qualitat per les imperfeccions.  

 UNE-EN ISO 9692-1. Soldeig i processos afins. Recomanacions per la preparació de la unió. Part 1: 
Soldeig per arc amb elèctrodes revestits, soldeig per arc protegit amb gas i elèctrode aportat, soldeig per 
flama, soldeig per arc amb gas inert i elèctrode de volframi i soldeig per feix d’alta energia d’acers.             

 UNE-EN ISO 13918. Soldeig. Espàrrecs i fèrrules ceràmiques per al soldeig per arc d’espàrrecs. 

 UNE-EN ISO 15609-1. Especificació i qualificació dels procediments de soldeig per als materials 
metàl·lics. Especificació del procediment de soldeig. Part 1: Soldeig per arc. 

 UNE-EN ISO 15614-1. Especificació i qualificació dels procediments de soldeig per als materials 
metàl·lics. Assaig de procediment de soldeig. Part 1: Soldeig per arc i amb gas d’acers i soldeig per arc 
de níquel i els seus aliatges. 

 UNE-ENV 1092-2. Execució d’estructures d’acer. Part 2: Regles suplementàries per xapes i peces primes 
conformades en fred. 
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CAPÍTOL 4. OBRES DE FÀBRICA 
 
 
 
 

Article 658. Escullera de pedres soltes 
 
 
 
658.1. Definició 

 
Aquesta unitat consisteix en l'extensió per abocament d'un conjunt, en general en forma de mantell o repeu, de 
pedres relativament grans procedents d'excavacions en roca, sobre un talús preparat, formant una capa 
compacta, ben graduada i amb un mínim de buits. 
 

La seva execució comprèn normalment les següents operacions: 
 

 Preparació de la superfície de suport de l’escullera. 

 Col·locació d'una capa filtre. 

 Excavació, càrrega i transport del material petri que constitueix l'escullera. 

 Abocament i col·locació del material. 
 

 
658.2. Materials 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

658.2.1. Materials per a escullera 

 
 

658.2.1.1. Procedència 

 

Els materials petris a utilitzar procediran de l'excavació de l'explanació, o també podran procedir de préstecs. En 
tot cas, les pedres a utilitzar hauran de tenir la superfície rugosa. No s'admetran pedres o blocs arrodonits, 
excepte indicació en contra del Projecte i tan sols quan la missió de l'escullera sigui la protecció del talús enfront 
de la meteorització. 
 

Les zones concretes a excavar per a l'obtenció de materials seran les indicades pel Projecte o, en el seu defecte, 
per la Direcció d’Obra. 
 
 

658.2.1.2. Qualitat de la roca 

 

En general seran adequades per a escullera les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques resistents, sense 
alteració apreciable, compactes i estables químicament enfront de l'acció dels agents externs, i en particular 
enfront de l'aigua. 
 
Es consideren roques estables aquelles que segons la NLT 255 submergides en aigua durant vint-i-quatre hores 
(24 h), amb grandàries representatives de les de posada en obra, no manifesten cap fissuració, i la pèrdua de pes 
que pateixen és igual o inferior al dos per cent (2%). També es podran utilitzar assajos de cicles de humitat – 
sequedat  segons la  NLT 260 per qualificar l'estabilitat d'aquestes roques, si així ho autoritza la Direcció d’Obra. 
 
La densitat aparent seca mínima de la pedra serà de dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kg/m3). 
 
L'absorció d'aigua segons la UNE-EN 1097-6 serà inferior al dos per cent (2%). 
 
La Direcció d’Obra tindrà facultat per a rebutjar materials per a escullera quan així ho aconselli l'experiència local. 
 
El coeficient de desgast de Los Ángeles, determinat segons la UNE-EN 1097-2, serà inferior a cinquanta (50). 
 
 

658.2.1.3. Granulometria 

 

El pes de cadascuna de les pedres que formen l'escullera podrà variar entre deu quilograms (10 kg) i dos-cents 
quilograms (200 kg). A més a més la quantitat de pedres de pes inferior a cent quilograms (100 kg), serà menor 
del vint-i-cinc per cent (25%) en pes. 
 
Les condicions anteriors corresponen al material col·locat. Les granulometries obtingudes en qualsevol altre 
moment de l'execució només tindran valor orientatiu, a causa de les segregacions i alteracions que puguin 
produir-se en el material durant la construcció. 
 
El Projecte, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà admetre grandàries màximes superiors. 
 

 

658.2.1.4. Forma de partícules 

 

El contingut en pes de partícules amb forma inadequada serà inferior al trenta per cent (30%). A aquests efectes 
es consideren partícules amb forma inadequada aquelles en què es verifiqui: 

  

    (L + G) / 2  ≥ 3E 
         

on: 
 

 L (longitud) = Separació màxima entre dos (2) plànols paral·lels tangents al bloc. 

 G (grandària) = Diàmetre del forat circular mínim pel que pot travessar el bloc. 

 E (espessor) = Separació mínima entre dos (2) plànols paral·lels tangents al bloc. 
 
Els valors de L, G i E, es poden determinar en forma aproximada i no han de ser mesurats necessàriament en 
tres (3) direccions perpendiculars entre si. 
 
Quan el contingut en pes de partícules de forma inadequada sigui igual o superior al trenta per cent (30%) només 
es podrà utilitzar aquest material quan es realitzi un estudi especial, signat per tècnic competent i aprovat per la 
Direcció d’Obra, que garanteixi un comportament acceptable. 
 
 

658.2.2. Materials per a la capa filtre 

 
El filtre pot estar constituït per material granular o per geotèxtil. 
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El filtre de material granular consistirà en una o més capes de l’esmentat material, permeable i ben graduat, 
format per grava i sorra. El cent per cent (100%) del material passarà pel tamís 40 UNE. El gruix de la capa de 
filtre serà el definit en Projecte, o en el seu defecte per la Direcció d’Obra. 
 
Si es disposen geotèxtils com a capa filtre de l'escullera s'estarà al que disposen els articles 290, «Geotèxtils» i 
422, «Geotèxtils com element de separació i filtre» d'aquest Plec i es tindrà en compte la possibilitat de 
punxonament, per evitar la qual cosa s'adoptaran les mesures oportunes que indiqui el Projecte, o en el seu 
defecte la Direcció d’Obra, i fins i tot, si fos necessari, s'interposarà una capa de material de granulometria 
intermèdia. 
 

 

658.3. Execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Les rases de fonamentació i la resta d'excavacions necessàries hauran de realitzar-se pel Contractista d'acord 
amb el Projecte i les prescripcions de la Direcció d’Obra. 
 
Els talussos que seran protegits per l'escullera hauran de presentar una superfície regular, i estar lliures de 
materials tous, restes vegetals i altres materials indesitjats. 
 
Es disposarà una capa filtre sobre la superfície preparada del talús, cuidant que no es produeixi la segregació del 
material. Es podrà prescindir de la capa filtre quan així ho expressi el Projecte, atenent que l'escullera tingui com 
única missió la protecció del talús enfront de la meteorització i no es prevegin fluxos d'aigua. 
 
Si el Projecte especifica la disposició d'un filtre geotèxtil, aquest haurà de desenrotllar-se directament sobre la 
superfície preparada. Els cavalcaments seran de al menys trenta centímetres (30 cm). Els geotèxtils cavalcaran 
de manera que el situat aigües amunt es recolzi sobre el d'aigües avall. En aplicacions sota l'aigua, el geotèxtil i el 
material de reblert, es col·locaran el mateix dia. El reblert s'iniciarà al peu, progressant cap a la zona alta del talús. 
El geotèxtil s'ancorarà al terreny mitjançant dispositius aprovats per la Direcció d’Obra. En tot cas el tipus de 
geotèxtil serà l'especificat pel Projecte, o en el seu defecte per la Direcció d’Obra. 
 
La pedra es col·locarà de manera que s'obtinguin les seccions transversals indicades en el Projecte. No 
s'admetran procediments de posada en obra que provoquin segregacions en l'escullera, ni dany al talús, capa de 
filtre o geotèxtil. L'escullera no s'abocarà sobre els geotèxtils des d'una altura superior a trenta centímetres (30 
cm). Qualsevol geotèxtil danyat durant aquestes operacions, serà reparat o substituït a compte del Contractista, al 
seu càrrec. 
 
El front de l'escullera serà uniforme i no tindrà lloms ni depressions, sense pedres que sobresurtin o formin 
cavitats respecte de la superfície general. 
 
 

658.4. Amidament i abonament 

 
L'escullera de pedres soltes s'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra, mesurats sobre els  
Plànols. 
 
El material de filtre granular, s'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra, així mateix mesurats 
sobre els Plànols. 
 
El material geotèxtil s'amidarà per metres quadrats (m2) de superfície coberta, conforme a allò que s'ha 
especificat en el Projecte, no sent d’abonament la superfície corresponent a cavalcaments o retalls. 
 
Quan el Projecte no inclogui la valoració de la capa filtre, aquesta unitat no serà d'abonament i es considerarà 
com una obligació subsidiària del Contractista. 
 

En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE-EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes 
per a la determinació de la resistència a la fragmentació. 

 UNE-EN 1097-6. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 6: 
Determinació de la densitat de partícules i absorció de l’aigua. 

 NLT 255. Estabilitat dels àrids i fragments de roca enfront de l'acció de l'enfonsament en aigua. 

 NLT 260. Estabilitat dels àrids i fragments de roca enfront de l'acció dels cicles d'humitat – sequedat . 
 
 
 
 

Article 659. Fàbrica de gabions  
 
 
 
659.1. Definició 

 
 

659.1.1. Gabió 

 
Envoltant o caixa metàl·lica, amb forma de prisma de base rectangular fabricada amb un enreixat de malla de 
triple torsió de filferro d’acer galvanitzat, reblerta de pedres. 

 

 
659.1.2. Fàbrica de gabions 

 
La formada per gabions convenientment col·locats i enllaçats per constituir una obra de defensa o sosteniment. 
 
 

659.2. Materials 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

659.2.1. Gabions. Envoltant metàl·lic 

 
 

659.2.1.1. Característiques generals 

 

Els gabions metàl·lics estaran fabricats per un enreixat de malla de triple torsió construït amb filferro d'acer 
galvanitzat de resistència a tracció compresa entre quatre-cents vint megapascals (420 MPa) i cinc-cents 
cinquanta megapascals (550 MPa) segons la UNE 36730. 
 
Les obertures de la malla no podran ser inferiors a cinc per set centímetres (5 x 7 cm) ni superiors a vuit per deu 
centímetres (8 x 10 cm). 
 
El diàmetre mínim acceptat del filferro galvanitzat no protegit serà de dos mil·límetres (2 mm). 
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El filferro es galvanitzarà en calent mitjançant immersió en un bany de zinc fos, segons la UNE 36730. El pes del 
recobriment de zinc no serà inferior a dos-cents quaranta grams per metre quadrat (240 g/m2) i haurà de complir 
les normes vigents per a filferros galvanitzats reforçats. El recobriment no presentarà cap exfoliació a simple vista 
i podrà suportar, en qualsevol punt distant més de trenta mil·límetres (30 mm) de l'extrem final del filferro teixit, 
tres (3) immersions d'un (1) minut la primera, un (1) minut la segona i de mig (1/2) minut la tercera, en la solució 
“Standard” de sulfat de coure descrita en la UNE 7183, sense aconseguir el «punt final» definit en l’esmentada 
norma. 
 
Les arestes i vores dels gabions estaran formades per filferro galvanitzat el diàmetre de les quals serà com a 
mínim un vint per cent (20%) superior al que s'utilitza a l'enreixat. S'admetrà una tolerància del dos i mig per cent 
(2,5%) en el calibre del filferro després de teixit.  
 
Així mateix es podran utilitzar com a arestes i vores dels gabions, filferros d'acer galvanitzat reforçats mitjançant 
plastificat per extrusió de policlorur de vinil sempre que compleixin amb els requisits especificats en aquest 
apartat i en la UNE 36730. 
 
 

659.2.1.2. Forma i dimensions 

 

La forma i dimensions dels gabions metàl·lics seran els assenyalats en els Plànols. 
 
En tot cas, un vegada muntats i reblerts, tindran forma regular sense guerxeses ni deformacions. 
 
 

659.2.2. Pedra a utilitzar en el reblert de gabions 

 
 

659.2.2.1. Condicions generals 

 

La pedra a utilitzar en el reblert de gabions serà natural o procedent de matxuqueig. No haurà de contenir en la 
seva composició agents de tipus corrosiu, havent de ser resistent a l'acció de l'aigua i de la intempèrie. 
 
 

659.2.2.2. Dimensions 

 

Les pedres seran de forma regular. Les longituds d'arestes tindran mides compreses en el interval de deu a vint 
centímetres (10 a 20 cm), havent d’estar el material raonablement graduat entre ambdós límits. 
 
 

659.2.2.3. Qualitat 

 

El coeficient de desgast de Los Angeles, determinat segons la UNE-EN 1097-2, serà inferior a cinquanta (50). 
 
 

659.2.2.4. Absorció d’aigua 

 

La capacitat d'absorció d'aigua haurà de ser inferior al dos per cent (2%) en pes determinat segons la UNE-EN 
1097-6. 
 
 

659.3. Forma i dimensions 

 
La forma i dimensions de la fàbrica de gabions serà la definida en el Projecte. 
 
 

659.4. Execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
El filferro usat per a la costura dels gabions i lligadures entre gabions serà al menys de les mateixes 
característiques de gruix, resistència i protecció que el utilitzat en els propis gabions. 
 
Al lloc d'emplaçament es desplegaran els gabions i s'abatran a terra. Les cel·les es formaran mitjançant cosit, 
(amb filferro galvanitzat), de les arestes introduint elements de rigidització de les parets verticals amb la finalitat 
de coartar suficientment les seves deformacions en l'operació d'ompliment. El nombre de cel·les s'acomodarà a 
les dimensions previstes per al mur de gabions. 
 
Tot seguit es procedirà al reblert de les cel·les procurant col·locar les pedres de major grandària en els paraments 
o cares vistes de forma que quedi el menor volum possible de buits. 
 
A judici de la Direcció d’Obra, durant el procés de reblert, es podran prendre totes les mesures addicionals que es 
considerin necessàries a fi d'evitar deformacions en els gabions. 
 
Acabat el reblert, es tancarà el gabió, cosint la tapa a les arestes de la caixa amb filferro similar a l'emprat en les 
lligadures. 
 
 

659.5. Amidament i abonament 

 
La fàbrica de gabions s'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats, mesurats en el seu emplaçament. La 
unitat inclou tots els materials i operacions necessaris per deixar totalment acabada i instal·lada la unitat d'obra en 
el seu emplaçament definitiu. 
 

En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 7183. Mètode d'assaig per determinar la uniformitat dels recobriments galvanitzats, aplicats a 
materials manufacturats de ferro i acer. 

 UNE 36730. Gabions i gabions de recobriment d'enreixat de malla hexagonal de filferro d'acer galvanitzat 
o galvanitzat i recobert de PVC. 

 UNE EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes 
per a la determinació de la resistència a la fragmentació. 

 UNE-EN 1097-6. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 6: 
Determinació de la densitat de partícules i absorció de l’aigua. 

 
 
 
 

Article 6401. Murs d’escullera 
 
 
 
6401.1. Definició 

 
Els murs d'escullera col·locada son els constituïts per blocs de roca irregulars, de forma polièdrica sense treballar, 
de grans dimensions (massa compresa entre 300 i 3000 kg), que es col·loquen un a un mitjançant maquinària 
específica, amb funcions de contenció o sosteniment.  
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La col·locació de cada bloc es realitzarà de forma individual de manera que el conjunt presenti el menor volum de 
buits, aconseguint un alt pes específic aparent i una bona estabilitat del mur. 

 
 

6401.2. Materials 

 
Els blocs d'escullera han de provenir de massissos rocosos sans, de pedreres, de préstecs, o de les excavacions 
de la pròpia obra i s'obtindran mitjançant voladures. 
 
Les propietats més rellevants que hauran de reunir els blocs a emprar en murs d'escullera s'han classificat 
atenent als següents tipus de característiques. 
 
 

6401.2.1. Geomètriques 

 
 

6401.2.1.1. Granulometria 

 

La granulometria dels blocs d’escullera complirà amb el que s’estableix en la UNE-EN 13383-1. 
 
 

6401.2.1.2. Forma 

 

La forma més adequada dels blocs per a la seva aplicació com a escullera col·locada en murs per a obres de 
carretera, és l'aproximadament prismàtica. No resulta convenient, en general, emprar blocs plans o aciculars, ni 
piramidals. Tampoc resulten adequades les formes arrodonides amb baixa proporció de superfícies trinxades o 
trencades. 
 
Per valorar la forma dels blocs s'utilitza el criteri de determinació del percentatge de peces d'escullera amb relació 
entre longitud i gruix superior a tres, seguint el mètode definit a la UNE EN 13383-2. 
 
Excepte especificació en contra del Projecte, el nombre de blocs que superin aquesta relació haurà de ser inferior 
o igual al quinze per cent: 
 

(L / G > 3) ≤ 15 % 
 
on: 

 L : Longitud. Dimensió màxima d'un bloc d'escullera segons es defineix per la major distància de 
separació de dos plànols paral·lels tangents a la superfície de la pedra. 

 G : Gruix. Dimensió mínima d'un element d'escullera segons es defineix per la menor distància de 
separació de dos plànols paral·lels tangents a la superfície de la pedra. 

 
 

6401.2.1.3. Proporció de superfícies triturades o trencades 

 

Els blocs d'escullera han de presentar superfícies rugoses i el major nombre possible de cares de fractura i 
arestes vives, havent d'evitar els blocs arrodonits, considerant com a blocs arrodonits aquells que presenten 
menys del cinquanta per cent (50%) de cares triturades o trencades. La proporció de peces d'escullera 
arrodonides, es determinarà segons la UNE-EN 13383-1. Excepte especificació en contra la proporció de blocs 
arrodonits, haurà de ser inferior o igual al cinc per cent. 
 
 

6401.2.2. Físiques 

 

 
6401.2.2.1. Densitat dels blocs d’escullera 

 

La densitat dels blocs s’obtindrà seguint els criteris especificats a la UNE-EN 13383-1, amb el procediment 
d'assaig referit a la UNE-EN 13383-2. 
 
Es recomana que la densitat seca dels blocs sigui superior o igual a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic 
( 2500 kg/m3). 
 
 

6401.2.2.2. Resistència a la compressió simple. 

 
La resistència a la compressió simple es determinarà segons la UNE-EN 1926. 
 
S’hauran d'assajar sèries de deu (10) provetes i comprovar que, en cada sèrie, es compleixen els següents valors 
mínims: 
 

 La resistència mitjana a compressió de la sèrie, després de descartar el valor mínim obtingut, ha de ser 
major o igual que vuitanta megapascals (≥ 80 MPa). 

 Almenys vuit (8) de les deu (10) provetes ha de presentar una resistència major o igual que seixanta 
megapascals (≥ 60 MPa). 

 
La Direcció d’Obra podrà acceptar valors menors, per causes molt justificades, però aquests no hauran de 
rebaixar en més de vint megapascals (20 MPa), els valors esmentats anteriorment. 
 
 

6401.2.2.3. Integritat dels blocs 

 
S'entén per integritat del bloc, la propietat de cada peça d'escullera que indica la seva capacitat per continuar sent 
un únic bloc, després de sotmetre-la a les operacions de manipulació, transport i posada en obra, així com a les 
corresponents sol·licitacions durant la seva vida útil. 
 
En murs d'escullera col·locada els problemes deguts a falta d’integritat dels blocs es poden manifestar pel seu 
trencament en pedrera, durant el seu transport i manipulació o una vegada col·locats. Quan s'apreciïn signes que 
poguessin indicar l'existència d'aquest problema la Direcció d’Obra haurà d'incidir en el mateix, establint un criteri 
de rebuig adequat a cada cas concret. Els requisits d'integritat han de ser més exigents conforme augmenten les 
sol·licitacions, fonamentalment amb l'alçada del mur. 
 
 

6401.2.2.4. Resistència a la fragmentació 

 
La resistència a la fragmentació es valorarà mitjançant el coeficient Los Angeles obtingut segons la UNE-EN 
1097-2. Aquest coeficient haurà de ser menor o igual que trenta-cinc (LA ≤ 35). 
 
Les mostres es prepararan per matxuqueix de al menys sis (6) peces separades d'escullera, amb masses que no 
difereixin entre si més del vint-i-cinc per cent (25%). El matxuqueix s’haurà de realitzar preferiblement amb una 
matxucadora de mandíbules, de laboratori. 
 
 

6401.2.3. Químiques 

 
 

6401.2.3.1. Estabilitat química 
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Les roques a emprar tindran una composició mineralògica estable químicament i no donaran lloc, amb l'aigua, a 
dissolucions que puguin causar danys a estructures, obres de fàbrica, etc., o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
 
Si es considera convenient, per caracteritzar els components que puguin ser lixiviats i causar aquests danys, 
s'emprarà la UNE-EN 1744-3. 
 
 

6401.2.3.2. Estabilitat enfront de la immersió en aigua 

 

S'hauran d'emprar roques estables a la immersió en aigua, entenent per tals aquelles que submergides en aigua 
durant vint-i-quatre hores (24 h) no manifestin fissuració alguna i la pèrdua de massa que sofreixin sigui menor o 
igual al dos per cent (2%), segons la UNE 146510. 
 

 

6401.2.3.3. Estabilitat enfront als canvis d’humitat 

 
Per tenir en compte el possible efecte enfront dels canvis d'humitat, es poden utilitzar assajos de cicles d'humitat–
sequedat, segons la UNE 146511, per qualificar l'estabilitat de la roca, exigint una pèrdua de massa menor o igual 
al dos per cent (2%). Aquests assajos hauran de realitzar-se almenys, quan l'escullera es trobi en una zona 
inundable. 
 

6401.2.3.4. Absorció d’aigua 

 

Es recomana que l'absorció d'aigua determinada sobre deu (10) blocs d’escullera, conforme a l'especificat a la 
UNE-EN 13383-2, sigui menor o igual al dos per cent (2%).  
 
Si l'absorció fos menor o igual al zero amb cinc per cent (0,5%), la mostra es podrà considerar, directament, com 
a resistent a la congelació i desglaç, i a la cristal·lització de sals. 
 

 

6401.2.3.5. Resistència a la congelació i desglaç 

 

La importància dels danys causats pels cicles congelació–desglaç depèn principalment del règim de temperatures 
i humitat, de la porositat i grau de saturació de l'escullera, de la seva naturalesa mineralògica i del seu estat 
d'alteració. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars determinarà si resulta rellevant o no la realització d'assajos, en 
funció de les característiques concretes de l'obra. 
 

 

6401.2.3.6. Resistència a la cristal·lització de sals 

 

L'escullera pot resultar susceptible de deteriorar-se per la pressió que puguin exercir certes sals en cristal·litzar, 
que poden provenir: 
 

 De la precipitació d'aquestes sals sobre els blocs d'escullera. 

 De l'existència d'una sal soluble formant part de la roca. 
 
Quan la Direcció d’Obra consideri convenient avaluar la resistència de l'escullera a la cristal·lització de sals, 
s'efectuarà l'assaig amb sulfat de magnesi segons la UNE-EN 1367-2. Aquesta norma és específica per a àrids, 
per la qual cosa els resultats obtinguts s’han de prendre amb precaució. 
 

Es recomana que la pèrdua en pes experimentada per la mostra, després de sotmetre's a l'assaig descrit a la  
UNE-EN 1367-2, sigui inferior al vuit per cent (8%). 
 
 

6401.3. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Cal tenir en compte que bona part de les característiques del mur d'escullera s'aconsegueixen, a més de per les 
dels materials emprats, per una cuidada execució del mateix que ha de comprendre una adequada selecció i 
col·locació de cadascun dels blocs, de manera que constitueixin un conjunt el més compacte, estable i durador 
possible. 
 
En els apartats següents d’aquest Article es recullen una sèrie de recomanacions, vàlides tant per a murs 
d'escullera col·locada de sosteniment com de contenció, considerant de manera independent els aspectes 
relatius a la fonamentació i al cos del mur. 
 

 

6401.3.1. Fonamentació 

 

Amb caràcter previ a l'execució del mur, es comprovarà que el talús o vessant natural estigui en condicions 
adequades: superfície regular, absència de sortints, zones sense restes vegetals i altres materials no desitjats, 
sense aflorament d'aigües, etc. Es netejaran els materials estranys i es refinarà l'excavació fins a deixar 
superfícies regulars.  
 
La fonamentació s'ha d'excavar fins a la cota definida en els Plànols, comprovant que les característiques 
del terreny es corresponen amb les previstes, sent recomanable una profunditat mínima d'un metre (1 m). El fons 
d'excavació de la fonamentació s'executarà normalment amb una contrapendent respecte a l'horitzontal de valor 
aproximat tres horitzontal per un vertical (3H:1V) facilitant la col·locació de les següents filades d'escullera. 
 
Una vegada efectuada l'excavació del fonament, s'ha de procedir a la col·locació d'escullera en el seu interior, fins 
a aconseguir aproximadament la cota del terreny natural en el intradós. 
 
Posteriorment, s'haurà de procedir a l'abocament de formigó de les característiques especificades en el Projecte, 
de manera que s'emplenin els buits existents entre els blocs d'escullera, amb el que s'aconsegueix una major 
rigidesa i homogeneïtat en la fonamentació, referent a transmissió de tensions al terreny, assentaments, etc. 
Aquest requisit és imprescindible per poder considerar el fonament com un element rígid. 
 
Es recomana un formigó de vint megapascals (20 MPa) de resistència característica, consistència seca i 
grandària màxima de quaranta mil·límetres (40 mm). 
 
Depenent de la porositat obtinguda en l'escullera del fonament i de les característiques del terreny, el volum de 
formigó a abocar sol estar comprès entre dos-cents setanta-cinc i tres-cents cinquanta litres per metre cúbic de 
fonament (275 a 350 l/m3). 
 
 

6401.3.2. Cos del mur 

 

En totes les fases de la construcció del mur i en particular en l'execució del cos del mateix, s’haurà de comptar 
amb un operari auxiliar que assisteixi al maquinista en la selecció i col·locació de cada bloc, així com en la 
materialització de la geometria del mur. 
 
Les pedres d'escullera que conformen el cos del mur es col·locaran en aquest, procurant tant la seva pròpia 
estabilitat com la materialització d'una contrapendent de les filades de blocs entorn del tres horitzontal per un 
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vertical (3H:1V) respecte a l'horitzontal. Aquesta contrapendent té una repercussió directa en l'estabilitat del mur i 
dificulta una eventual caiguda de pedres tant durant la construcció com durant la seva vida útil. 
 
Els blocs es col·locaran formant un entramat tridimensional que doti al conjunt del màxim entrellaçament que sigui 
possible. Resulta recomanable alternar orientacions de blocs en què la dimensió major sigui paral·lela al 
parament amb altres en què la seva longitud major estigui orientada de l’extradós al intradós. 
 
La secció transversal del mur ha d'estar constituïda per blocs del mateix fus granulomètric evitant que quedi 
constituït transversalment per un bloc en la cara vista, de les grandàries i altres característiques recomanats en 
aquest article i uns altres de menor grandària o característiques diferents cap a l'interior del mateix. 
 
Amb la finalitat d'assegurar un adequat entrellaçament i estabilitat, s'ha de procurar que els buits entre pedres 
d'escullera contigües es redueixin tot el que sigui possible, pel que se seleccionarà específicament cada bloc. 
Cada pedra d'escullera recolzarà la seva cara inferior en almenys dos blocs de la filada inferior i estar en contacte 
amb els blocs laterals adjacents, i a més amb altres dos de la filada superior. 
 
Es tractarà d'evitar que els contactes entre blocs d'una filada coincideixin, segons seccions per plànols verticals, 
amb els de la filada inferior, impedint d'aquesta manera la formació de columnes de blocs d'escullera. 
Anàlogament s’ha de tractar d'evitar, en tant que sigui possible, la formació de files horitzontals de blocs és a dir, 
les successives filades hauran de buscar la màxima imbricació que sigui possible amb les immediatament 
superior i inferior. A més s’ha d'obtenir la contrapendent dels blocs sobre plànols normals al del parament vist. 
 
Quan l'alçada del mur excedeixi la que es pot aconseguir amb la maquinària disponible, podrà ser necessari 
recórrer a l'execució d'un reblert provisional (generalment un cavalló de terres) enfront del parament vist, que 
serveixi com a plataforma de treball. Aquesta plataforma s’haurà de retirar una vegada conclogui la construcció 
del mur, cuidant que no quedi material de reblert entre els intersticis de l'escullera, que podria minvar les seves 
propietats drenants. 
 
Es podrà efectuar un ompliment dels majors buits de la cara vista amb blocs més petits, havent de garantir, en tot 
cas, el bon drenatge del mur. 
 
A més s’ha de tenir en compte que els treballs d'execució del cos del mur s’han de dur a terme en coordinació 
amb els de l’extradós i amb els dels elements i sistemes de drenatge. 
 

 

6401.4.Control de qualitat  

 

 

6401.4.1. Control dels materials 

 

Abans d’iniciar la producció, es reconeixerà cada abassegament, préstec o procedència, determinant la seva 
aptitud per a l’execució de les obres. Es comprovarà que els blocs d’escullera compleixin amb els requisits 
establerts en el Projecte respecte de les propietats esmentades a l’apartat 6401.2. Per a això, s’agafaran mostres 
i es realitzaran els corresponents assajos, segons les especificacions de l’esmentat apartat. 
 
Aquests assajos s’hauran de repetir sempre que es vagi a utilitzar una nova procedència per l’escullera, o si 
existeix un canvi important de naturalesa de la roca o en les condicions d’extracció, que puguin afectar a les 
seves propietats. S’haurà de comprovar a més la retirada del recobriment en l’extracció de l’escullera i l’exclusió 
de vetes no utilitzables, en el seu cas. 
 
Addicionalment, per cada vint mil metres cúbics (20.000 m³) de material produït, s’efectuaran els següents 
assajos: 
 

 Determinació de la distribució de masses segons la UNE-EN 13383.2. 

 Determinació del percentatge de components d’escullera amb una relació, longitud dividit per gruix, major 
que tres (3), segons la UNE-EN 13383.2. 

 Determinació de proporció de superfícies triturades o trencades segons la UNE-EN 13383-1. 
 

S’examinarà la descàrrega a l’abassegament o a l’obra, rebutjant els materials que a simple vista no siguin 
acceptables. S’ha de tractar d’evitar en totes les fases de manipulació de la pedra (voladura en cantera, càrrega, 
transport i posada en obra) el trencament de les seves arestes, que pot originar el seu arrodoniment. 
 
Durant l’execució del mur, ja que els blocs d’escullera es seleccionen i col·loquen d’un en un, l’operari auxiliar que 
assisteix al maquinista comprovarà visualment que els blocs compleixen els requisits geomètrics de grandària, 
forma i proporció de superfícies triturades o trencades. 
 

 

6401.4.2. Control d’execució 

 
El control d’execució s’haurà d’efectuar en els termes previstos en el Projecte, i inclouran al menys: 
 

 Control de procediment: S’haurà de verificar la correcta col·locació de cadascun dels blocs, tractant 
d’obtenir el màxim entrellaçament entre ells i el mínim volum de buits que sigui possible. En aquesta 
tasca resulta fonamental l’operari auxiliar que ha d’estar present en les diferents fases d’execució. 

 
En acabar cadascuna de les filades i al finalitzar els treballs del mur, es faran controls visuals. Mitjançant 
aquest tipus de control es pot decidir el rebliment entre certs blocs. 

 

 Control geomètric: S’hauran de materialitzar bases topogràfiques en terrenys pròxims no afectats per 
l’execució de les obres que permetin portar a terme el control del mur durant les diferents fases de la seva 
construcció. En particular és important el control topogràfic de la seva alineació i inclinació. Es recomana 
que aquesta operació es realitzi, al menys cada dos (2) o tres (3) filades de construcció. 

 

 

6401.5. Amidament i abonament 

 
El mur d’escullera col·locada s'amidarà per metres cúbics (m3) d’escullera realment col·locada en obra, mesurats 
sobre els Plànols. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE146510. Estabilitat dels àrids i fragments de roca enfront de l'acció d'immersió en aigua. 

 UNE146511. Estabilitat dels àrids i fragments de roca enfront de l'acció dels cicles humitat – sequedat.  

 UNE-EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes 
per a la determinació de la resistència a la fragmentació. 

 UNE-EN 1367-2. Assajos per determinar les propietats tèrmiques i d'alteració dels àrids. Part 2: Assaig de 
sulfat de magnesi. 

 UNE-EN 1744-3. Assajos per determinar les propietats químiques dels àrids. Part 3: Preparació d’eluats 
per lixiviació d'àrids. 

 UNE-EN 1926. Mètodes d'assaig per a pedra natural. Determinació de la resistència a compressió. 

 UNE-EN 13383-1. Esculleres. Part 1: Especificacions. 

 UNE-EN 13383-2. Esculleres. Part 2: Mètodes d'assaig. 
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CAPÍTOL 5. FONAMENTACIONS 
 
 
 
 

Article 670. Fonamentacions per pilons clavats a percussió  
 
 
 
670.1. Definició 

 
Es defineixen com a fonamentacions per pilons clavats a percussió, les realitzades mitjançant clava en el terreny, 
per percussió sobre el seu cap, sense rotació, de pilons de formigó armat, formigó pretesat, acer o fusta. La 
profunditat de clavat del piló haurà de ser igual o major que vuit (8) vegades la dimensió mínima del mateix. 
 

També es considera el piló clavat per vibració, i en el que es comprova el rebuig final amb tres (3) andanades de 
clava per percussió. 
 
 

670.2. Materials 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/92 
(modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de la 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

670.2.1. Pilons de formigó armat o pretesat 

 
A més de l’exposat en aquest Article s'estarà a allò que s'indica en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) 
o normativa vigent que la substitueixi, i en la Instrucció per la Recepció de Ciments així com el que especifica en 
l'Article 630, «Obres de formigó en massa o armat», i en l'Article 631, «Obres de formigó pretesat o posttesat» 
d'aquest Plec. 
 
El tipus de formigó a utilitzar serà el fixat en el Projecte. En tot cas, la dosificació de ciment no serà inferior a tres 
cents cinquanta quilograms per metre cúbic (350 kg/m3), i la grandària màxima de l'àrid gros no serà superior a 
vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). La resistència característica a compressió a vint-i-vuit dies (28 d) no serà inferior 
al major d'entre els dos valors següents: trenta megapascals (30 MPa) o el valor mínim que especifiqui la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o normativa vigent que la substitueixi per a una peça de les 
característiques que en cada cas es tracti. 
 
En l'execució dels pilons s'utilitzaran encofrats metàl·lics, suficientment robustos perquè les cares del piló quedin 
ben planes i llises. El formigonat es farà d’una sola vegada i sense interrupcions. Es cuidarà especialment que les 
armadures quedin ben fixes, de manera que el recobriment sigui l'especificat en la vigent Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08) o normativa vigent que la substitueixi, en el Projecte i, en tot cas, superior a dos centímetres 

i mig (2,5 cm), materialitzant-se aquest mitjançant la disposició de separadors. La compactació del formigó es farà 
per vibració. 
 
La platja o plataforma sobre la qual es formigonin els pilons estarà pavimentada amb formigó perfectament llis i 
pla. Es comprovarà que la resistència del terreny és tal que no puguin produir-se assentaments que originin 
esforços superiors als que pugui resistir el piló durant el seu període d'enduriment. Això s’haurà de tenir 
especialment en compte quan es formigonin diverses capes de pilons superposades, i la càrrega produïda sobre 
el terreny pugui arribar a ser important. 
 
Les superfícies de formigó que puguin quedar en contacte amb el paviment de la plataforma, tals com les de la 
cara inferior dels pilons, es pintaran amb substàncies separadores adequades, o s'interposarà una capa de paper, 
de manera que no siguin necessaris esforços addicionals per arrencar els pilons del seu lloc de formigonat. 
 
Si la secció és poligonal es disposarà, com a mínim, una (1) barra d'armadura longitudinal en cada vèrtex. Si la 
secció és circular es repartiran uniformement al perímetre, amb un mínim de sis (6). En qualsevol cas seran d’una 
sola peça. L'empalmament, quan fos necessari, es farà mitjançant soldadura i no coincidirà més d'un (1) 
empalmament en la mateixa secció transversal del piló. 
 
En els pilons de formigó armat, sense pretesar, l'armadura longitudinal tindrà una quantia respecte a l'àrea de la 
secció transversal del piló no menor de l'un amb vint-i-cinc per cent (1,25%) i el diàmetre de les barres no serà 
menor de dotze mil·límetres (12 mm). 
 
L'armadura transversal tindrà una quantia no menor del zero amb dos per cent (0,2%) respecte al volum del piló, 
en tota la seva longitud, i el seu diàmetre no serà menor de sis mil·límetres (6 mm). En punta i cap, i en una 
longitud no menor de tres (3) vegades el diàmetre de la circumferència que circumscriu a la secció transversal del 
piló, es duplicarà la dita quantia. 
 
La punta del piló disposarà d'una guaspa apuntada, o bé, en una longitud mínima de trenta centímetres (30 cm) 
estarà protegida per una cassoleta o per platina d'acer.  
 
Cada piló es marcarà, prop del cap, amb un número d'identificació, la data del seu formigonat, si s’escau la de 
pretesat, i la seva longitud. 
 
Es prendran les precaucions usuals per a un curat convenient; el qual es prolongarà el que sigui necessari perquè 
els pilons adquireixin la resistència precisa per al seu transport i clava. Si els pilons haguessin de ser clavats en 
terrenys agressius, o quedar exposats a l'aigua del mar, el període de curat no podrà ser inferior a vint-i-vuit dies 
(28 d). En aquest cas els pilons s’hauran de protegir amb una pintura protectora adequada, havent d'estudiar-se 
la necessitat d’utilitzar un ciment resistent a la classe d'exposició que es tracti. 
 
En la fabricació de pilons de formigó es tindrà en compte que aquests hauran de ser capaços de suportar les 
operacions de transport, manipulació i clava de manera que no es produeixin trencaments ni fissures majors de 
quinze centèsimes de mil·límetre (0,15 mm). No hauran de tenir una fletxa, produïda per pes propi, major de tres 
mil·lèsimes parts (0,003) de la seva longitud, ni bombaments locals superiors a un centímetre per metre (1 cm/m) 
de longitud d'aquest. 
 
Si el piló està constituït per diversos trams, els corresponents empalmaments es faran de forma que la seva 
resistència no sigui inferior a la de la secció normal del piló i quedi garantida la perfecta alineació dels diversos 
trams. 
 
En pilons de formigó pretesat les tensions de pretesat es definiran de manera que els pilons puguin resistir els 
esforços de manipulació, transport i clava, així com els de servei. 
 
 

670.2.2. Pilons d’acer 

 
S'estarà, en especial, al que disposen els següents articles d'aquest Plec: 
 

 Article 620, «Perfils i xapes d'acer laminats en calent per a estructures metàl·liques». 
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 Article 621, «Reblons». 

 Article 622, «Cargols ordinaris i calibrats». 

 Article 623, «Cargols d'alta resistència». 

 Article 624, «Elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica manual a l'arc». 
 

Els pilons d'acer estaran emprimats per una o diverses mans de pintura de mini, i protegits per pintures de tipus 
marítim o bituminós. No s'admetrà el quitrà, a menys que estigui neutralitzat amb calç apagada, o amb qualsevol 
altra substància que faci que la seva reacció sigui neutra. 
 
Si el sòl o l'aigua freàtica contenen elements agressius per a l'acer, haurà d'efectuar-se, en cas que manqui en el 
Projecte i amb la sol·licitud prèvia de la Direcció d’Obra, un estudi de les mesures de protecció dels pilons que 
poden consistir, entre altres procediments, en: 
 

 Dimensionament dels pilons amb sobresecció, considerant una reducció de la secció en funció del 
caràcter agressiu del medi. 

 Protecció catòdica. 

 Protecció mitjançant galvanització o pintura, en sòls poc abrasius. 
 

Si el piló està constituït per diversos trams, els corresponents empalmaments es faran de forma que la seva 
resistència no sigui inferior a la de la secció normal del piló, i quedi garantida la perfecta alineació dels diversos 
trams. 
 
S'autoritza l’ús de folres o platabandes per assegurar els empalmaments, sent preferible que estiguin situats a les 
zones entrants del piló. La punta del piló es podrà reforçar i adaptar per facilitar la clava, bé amb platabandes, 
forma apuntada, guaspa, etc. 
 
 

670.2.3. Pilons de fusta 

 
S'estarà especialment al que disposa l’Article 286, «Fusta» d'aquest Plec. 
 
La fusta a utilitzar en pilons haurà de complir, a més a més, les condicions següents: 
 

 Els buits que pugui presentar la fusta tindran un diàmetre inferior a quatre centímetres (4 cm), i una 
profunditat inferior a un cinquè (1/5) del diàmetre mitjà del piló i en cap cas superior a deu centímetres (10 
cm). Les esquerdes longitudinals seran en tot cas de longitud menor de vegada i mitja (1,5) el diàmetre 
mig del piló. En particular, la fusta contindrà el menor nombre possible de nusos, els quals tindran un 
diàmetre inferior a deu centímetres (10 cm), o a un terç (1/3) del diàmetre mitjà del piló. No s’admetran 
pilons amb més de tres (3) nusos en una longitud de dos (2) metres. 

 No s'admetran pilons que presentin un gir, en les seves fibres, superior a cent vuitanta graus 
sexagesimals (180°) en una longitud de cinc metres (5 m). 

 Els pilons de fusta hauran de ser ben rectes; i la línia recta que uneix els centres de les seccions de punta 
i cap haurà de quedar inclosa, en la seva totalitat, dins el piló; el qual, d'altra banda, no presentarà colzes 
que suposin una desviació major de sis centímetres (6 cm) en una longitud de metre i mig (1,5 m). 

 

Excepte indicació en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, els pilons aniran desproveïts de la seva escorça 
en la longitud destinada a quedar clavada al terreny i la mantindran en les parts que romanguin fora, especialment 
les que han de quedar submergides a l'aigua. 
 
Els fustos dels pilons estaran desproveïts de tota mena de sortints; amb aquest fi hauran de tallar-se les branques 
o nusos que tinguin. 
 
A menys que el Projecte o la Direcció d’Obra indiquin una altra cosa, els pilons no es sotmetran a cap tractament 
preservatiu contra la putrefacció de la fusta, excepte a la zona tancada de la punta; la qual s’haurà de protegir 
amb dos (2) mans de pintura de creosota, o qualsevol altra de tipus similar, prèviament aprovada per la Direcció 
d’Obra. 

 
La punta anirà protegida per un guaspa amb les característiques que indiqui el Projecte o, en el seu defecte, la 
Direcció d’Obra. A la seva vegada, el cap del piló anirà proveït d'un cèrcol de ferro, ajustat en calent, per evitar 
que es fengui per efecte dels cops de la maça. 
 
Les condicions anteriorment indicades seran d'aplicació a obres definitives. Per a obres provisionals el Projecte o, 
en el seu defecte, la Direcció d’Obra, assenyalaran les que es poden suprimir o suavitzar, d'acord amb les 
característiques peculiars de cada obra. 
 

 

670.3. Estudi d’execució i programa de treballs 

 
 

670.3.1. Estudi d’execució del pilonatge 

 
Abans d'iniciar l'execució dels pilons, i amb una antelació suficient, el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra 
per a la seva aprovació, un «Estudi d'execució del pilonatge», signat pel tècnic competent. 
 
L’«Estudi d'execució del pilonatge» indicarà, basant-se en la informació geològica i geotècnica del terreny, plànols 
de l'obra a executar, sobrecàrregues a cota de fonamentació, i possible presència d'edificacions o serveis pròxims 
que poguessin veure’s afectats per l'obra, almenys: 
 

 El mètode de clava a utilitzar. 

 El pes de la maça o martinet, en funció del pes dels pilons. 

 L'altura de caiguda de la maça. 

 El rebuig a obtenir al final de cada clava. 

 El criteri per a la definició de la profunditat a la que els pilons han d'arribar. 

 Relació ordenada d'activitats a desenvolupar. 

 Distribució per talls de l'obra de pilonatge. 

 Sistema de designació i identificació de pilons. 

 Mètodes previstos de suport a clava (reclava, llança d'aigua, etc.). 
 

S'inclouran en aquest document, si així ho prescriu la Direcció d’Obra, l'estudi de les mesures de protecció dels 
pilons indicades en l’apartat 670.2 d'aquest Plec. 
 
 

670.3.2. Programa de treballs 

 
Aquest programa, que acompanyarà a l’«Estudi d'execució del pilonatge», haurà d'incloure, entre altres, els 
conceptes següents: 
 

 Esquema de pilonatge, d'acord amb el que s’estableix en l'anterior apartat. 

 Cronograma de treballs que, amb el detall suficient, estableixi la durada i interrelació de les diferents 
activitats i talls previstos en l’«Estudi d'execució del pilonatge». 

 Equips de clava. Relació dels equips a usar, amb indicació de les seves característiques principals, i les 
màquines de reserva que es disposarà en obra. El nombre i capacitat dels equips serà l’adequat per 
garantir, amb folgança, el compliment del cronograma de treballs. 

 
 

670.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
Els equips per a la clava de pilons seran, en general, martinets proveïts de maces que colpegen els caps dels 
pilons, i de dispositius de guia que asseguren que els pilons no patiran desviacions ni cops descentrats que 
puguin provocar una clava defectuosa o el seu trencament. 
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Les maces emprades poden ser de caiguda lliure, o bé de simple o doble efecte. El pes de les dues primeres 
estarà proporcionat al pes del piló; sent preferible que, en el cas de pilons de fusta o metàl·lics, el pes de la maça 
sigui aproximadament igual al del piló, i no menor de la meitat (1/2) d'aquest. En el cas de pilons de formigó 
armat, s’han d'utilitzar maces que pesin almenys la meitat (1/2) que el piló; en pilons de longitud superior a trenta 
metres (30 m) es podrà admetre que el pes de la maça sigui igual al necessari per a una longitud de piló de 
quinze metres (15 m). 
 
En la clava de pilons de formigó armat o pretesat l'altura de caiguda de la maça no haurà d’excedir, en condicions 
normals, d'un metre i vint-i-cinc centímetres (1,25 m). Les maces de doble efecte s’utilitzaran seguint les 
instruccions de la Direcció d’Obra. 
 

En tot cas el tipus de maquinària a utilitzar i la forma de fer-ho vindrà recollit en l’«Estudi d'execució del pilonatge» 
que haurà d'haver aprovat la Direcció d’Obra segons allò que s'ha especificat a l'apartat 670.3.1 d’aquest Plec. 
 
 

670.5. Execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
El Contractista adoptarà un sistema lògic de designació dels pilons que permeti identificar-los en els esquemes o 
Plànols i a l'obra. La identificació a l'obra serà mitjançant marques o senyals permanents, de manera que, 
inequívocament, es corresponguin amb l'eix del seu respectiu piló. 
 

El Contractista realitzarà i organitzarà els accessos als fronts de treball o talls, instal·lacions de maquinària i 
emmagatzematge de materials, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la bona execució dels treballs 
de pilonatge, segons allò que s'ha indicat a l’«Estudi d'execució del pilonatge» i aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
Durant la clava, el cap dels pilons de fusta no precisarà protecció especial, sempre que porti el cèrcol de ferro 
ajustat en calent a què s'ha fet referència a l'apartat 670.2.3 d'aquest Plec. 
 
Els pilons de formigó armat o pretesat precisaran, en canvi, d'un capellet d'acer, que tingui un coixí d'un material 
de certa elasticitat, com a fusta dura, cartó enquitranat, cànem trenat, o qualsevol altre material anàleg. El gruix 
d'aquest coixí no haurà de ser excessiu, per no rebaixar massa l'eficàcia del cop de la maça. 
 
Els pilons metàl·lics, quan es clavin amb maces de doble efecte, no precisaran protecció especial; quan es clavin 
amb els altres dos tipus de maça necessitaran un capellet, que haurà de ser prou resistent per a no deformar-se 
sota el impacte, sense precisar pròpiament de coixí. 
 
La llança d'aigua, o injecció d'aigua a pressió inferior a un megapascal (1 MPa), durant la clava, es podrà utilitzar 
en els casos en què sigui difícil aconseguir la profunditat de clava fixada en els Plànols per haver de travessar 
capes de sòls granulars densos. La llança d'aigua s’haurà d’utilitzar tan sols amb autorització de la Direcció 
d’Obra i s'aplicarà amb pressions i cabals no excessius, per evitar danys en construccions o paviments veïns. 
 
L'ús de la llança d'aigua es suspendrà quatre metres (4 m) per sobre de la profunditat prevista per a la terminació 
de la clava, que ha d’acabar sempre pel procediment ordinari. També se suspendrà si el piló es comença a torçar, 
per produir-se una pertorbació excessiva del terreny. 
 

Els pilons prefabricats es clavaran fins a obtenir el rebuig fixat en el Projecte o «Estudi d'execució del pilonatge» o 
bé fins a la profunditat especificada en els mateixos. Excepte especificació en contra d'aquests documents o de la 
Direcció d’Obra, no es podrà prosseguir la clava, encara que no s'hagués arribat a la profunditat indicada, quan el 
rebuig arribi  als valors prefixats, pel risc que la sol·licitació produïda per el impacte de la maça pugui danyar el 
piló. 
 
En el cas de pilonatge de grups tancats de pilons, es començarà clavant les files centrals; seguint després cap a 
les exteriors. Es recomana iniciar la clava d'un cinc per cent (5%) dels pilons repartits de mode uniforme per tota 
l'obra, per conèixer millor la longitud i el rebuig real de clava de cada zona. 

 
El Contractista confeccionarà un comunicat de clava de cada piló, en el que figurarà, almenys: 
 

 La seva posició. 

 Número d'identificació. 

 Maça emprada. 

 Hores de començament i acabament de la clava. 

 Longitud total clavada. 

 Rebuig obtingut en les últimes tres (3) andanades de deu (10) cops cadascuna, amb l'altura de caiguda 
corresponent; o bé, si es tracta de maces de doble efecte, el nombre de cops per minut. En la prova de 
rebuig s'utilitzaran coixins o capellets nous. 

 Capellet emprat. 

 Qualsevol incident ocorregut durant la clava. 
 

Els pilons que s'hagin trencat durant la clava no seran acceptats. Seran particularment sospitosos de trencament 
els pilons que, havent-hi arribat a donar un rebuig molt petit, comencin sobtadament a donar un rebuig molt major 
i aquells que presentin inclinacions anormals durant el procés de clava. 
 
Els pilons trencats podran ser extrets i substituïts per altres clavats en el mateix lloc, si la extracció és completa. 
En altres casos, podran ser substituïts per un o dos pilons clavats en les seves proximitats, variant si convé, la 
forma i armadures de l'encepat. La substitució serà sempre sotmesa a l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra. 
 
Els pilons mal clavats, per falta de precisió en la seva posició o inclinació podran ser substituïts com un piló 
trencat o bé podran ser acceptats a judici de la Direcció d’Obra modificant, si escau, l'encepat. 
 

Si, per causa d'una obstrucció subterrània, un piló no pogués clavar-se fins a la profunditat especificada en 
Projecte, el Contractista haurà d’intentar prosseguir la clava amb els mitjans que prescrigui la Direcció d’Obra, tals 
com reclava o llança d'aigua. 
 
En el cas que els pilons hagin de ser recrescuts després de la seva clava parcial, el formigonat de la secció 
recrescuda es farà amb motlles que assegurin una alineació el més perfecta possible entre les dues seccions. Les 
armadures s'empalmaran per cavalcament o per soldadura a topall, havent d'utilitzar aquesta última solució 
sempre que sigui factible. 
 
El període de curat de la secció recrescuda no serà menor de vint-i-vuit dies (28 d). 
 
En el cas de pilons compostos per diverses seccions que es vagin empalmant a mesura que es clavin, la 
resistència del piló no es considerarà superior a la junta la qual estarà disposada de manera que asseguri una 
perfecta alineació entre les diverses seccions. 
 
S'evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, delimitant les àrees de treball. 
 
Els pilons s'hissaran suspesos de forma que la càrrega sigui estable i segura. Es tindrà en compte el vent existent 
quan es realitzin aquestes operacions, que se suspendran quan el vent assoleixi una velocitat superior als 
cinquanta quilòmetres per hora (50 km/h). 
 
Diàriament es revisarà l'estat dels dispositius de manipulació i clava dels pilons abans de començar els treballs. 
Les tasques de guia del piló seran realitzades mitjançant elements auxiliars que permetin l'allunyament de 
treballadors d'aquest, en el moment de la clava. 
 

Els dispositius de clava hauran de mantenir-se, quan no estiguin en ús, en posició tal que no puguin posar-se en 
moviment fortuïtament perquè no es produeixin caigudes de la maça o d'altres elements d'aquesta maquinària de 
forma accidental. 
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La tasca d'escapçat dels pilons es realitzarà de manera que no es produeixin projeccions de trossos o partícules 
de formigó sobre persones pròximes, o bé, es disposaran els apantallaments necessaris. Els treballadors 
encarregats del picat aniran proveïts d'ulleres, casc, davantal i botes de seguretat. 
 
Després de la clava, es demoliran els caps dels pilons de formigó armat, fins a deixar-les al nivell especificat; i, en 
tot cas, en una longitud suficient per sanejar tot el formigó que pugui haver quedat ressentit pel copejament de la 
maça, estimant aquesta longitud, com a mínim, en mig metre (0,5 m). La demolició es farà amb atenció, per no 
danyar el formigó restant. 
 
La secció sanejada del piló tindrà una longitud tal que permeti una entrega en el seu encepat de almenys cinc 
centímetres (5 cm). L'armadura longitudinal quedarà descoberta, almenys cinquanta centímetres (50 cm). 
 
En el cas d'utilitzar pilons de prova, hauran de situar-se en un punt el més pròxim possible al dels pilons de 
treball, però a una distància mínima de la meitat (1/2) de la seva longitud. Durant la seva clava es registrarà el 
rebuig obtingut en cada andanada des del començament de l'operació. 
 
Igualment la Direcció d’Obra podrà ordenar la reclava d'alguns pilons de prova, algun temps després d'executada 
la clava primitiva. 
 
En obres amb més de vint (20) pilons, i en les de menys quan així ho indiqui el Projecte o la Direcció d’Obra, 
s'utilitzaran analitzadors de clava sobre alguns dels pilons i s’efectuaran proves de càrrega i assajos d'impedància 
mecànica. 
 
En interpretar aquests assajos ha de prendre's en consideració la possible existència de juntes  d’unió. 
 
Si els resultats dels assajos anteriors revelessin possibles anomalies, la Direcció d’Obra podrà ordenar, bé la 
comprovació del disseny teòric del piló, bé la realització de investigacions complementàries, i amb la seva 
interpretació pot establir: 
 

 La necessitat de reparació del piló. 

 El seu rebuig. 

 La necessitat realitzar una prova de càrrega. 
 

La càrrega dels pilons de prova s'efectuarà, si  n’hi han, per mitjà de gats o llast. Per determinar l'acceptabilitat de 
la fonamentació, es calcularà la influència dels assentaments diferencials probables, deduïts de les proves, sobre 
la superestructura. El procés de càrrega serà el definit en el Projecte o, en el seu defecte, per la Direcció d’Obra. 
 
Sempre que hi hagi dubtes sobre les condicions de resistència d'alguns dels pilons de treball, la Direcció d’Obra 
podrà ordenar-hi l’execució de proves de càrrega, no excedint la càrrega màxima del cent vint-i-cinc per cent (125 
per 100) de la càrrega de treball. A la vista dels resultats de la prova de càrrega, la Direcció d’Obra adoptarà la 
solució més adequada. 
 
Un vegada acabats els treballs de clava de pilons de formigó, el Contractista retirarà els equips, instal·lacions 
d'obra, obres auxiliars, bastides, plataformes i la resta de mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de les zones de 
treball dels materials, detritus, ferralla i la resta de deixalles originades per les operacions realitzades per executar 
l'obra, sent tots aquests treballs al seu càrrec. 
 
 
670.6. Toleràncies en la posició dels pilons 

 
Si no s'especifica una altra cosa en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, els pilons hauran de quedar 
clavats en una posició que no difereixi de la prevista en Projecte en més de cinc centímetres (5 cm) o el quinze 
per cent (15%) del diàmetre, el major d'ambdós valors, per als grups inferiors a tres (3) pilons conjuntament 
encepats, i de quinze centímetres (15 cm) per als grups de tres (3) o més pilons, i amb una inclinació tal que la 
desviació d'un extrem, respecte de la prevista, no sigui major del tres per cent (3%) de la longitud del piló. 
 

S'exceptuen de les regles anteriors els pilons clavats des de plataformes flotants, per als que s'especificaran les 
toleràncies en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
En el cas de pilons on la punta hagi de descansar sobre un estrat molt resistent, es vigilarà, mitjançant anivellació, 
que la clava d'uns pilons no produeixi l'elevació dels ja clavats; la qual cosa podria ocasionar que aquests 
perdessin el contacte amb l'esmentat estrat. Si així fora, es procedirà a reclavar els pilons fins a assegurar el 
referit contacte. 
 
 
670.7. Amidament i abonament 

 
Les fonamentacions per pilons clavats a percussió s'amidaran per metres lineals (m) de piló realment col·locats, 
mesurats al terreny com a suma de les longituds de cadascun d'ells, des de la punta fins a la cara inferior de 
l'encepat. En aquest preu s'haurà de contemplar la part proporcional del sobrant necessari per assegurar la 
correcta connexió del piló amb l'encepat. 
 
No seran d'abonament les proves de càrrega ni els assajos, si la seva realització es produeix com a 
conseqüència d'un treball defectuós o per causes que li siguin imputables al Contractista. 
 
No seran d'abonament els pilons clavats amb desviacions superiors a les indicades en aquest Plec o en el 
Projecte, excepte justificació tècnica de la seva validesa mitjançant estudi signat per tècnic competent, aprovat 
per la Direcció d’Obra. 
 
No seran d'abonament els pilons que presentin, durant la seva clava, disgregacions en el seu fust, trencaments o 
fissures d’espessor superior a quinze centèsimes de mil·límetre (0,15 mm). 
 
No seran d'abonament els pilons que no hagin aconseguit la profunditat prevista, quan el rebuig obtingut en les 
tres (3) últimes andanades fora superior a l'especificat. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 

670.8. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
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Article 671. Fonamentacions per pilons de formigó armat emmotllats “in 
situ”  
 

 

 
671.1. Definició 

 
Es defineixen com a fonamentacions per pilons de formigó armat emmotllats «in situ» les realitzades mitjançant 
pilons de formigó armat, en les quals la seva execució s'efectua perforant prèviament el terreny i reomplint 
l'excavació amb formigó fresc i les corresponents armadures. 
 
Es consideren els següents tipus de pilons emmotllats «in situ»: 
 

 Atenent a la manera de sostenir les parets de la perforació: 
 

o Pilons amb encamisat recuperable: L’encamisat s'extreu a mesura que es formigona el piló, i és 
sempre d'acer. 

o Pilons amb encamisat perdut: L'encamisat constitueix la protecció exterior o folre del piló. 

o Pilons perforats amb llots bentonítics: Són els pilons en els quals s'utilitza, com a contenció de les 
parets de perforació, llot bentonític. 

o Pilons perforats sense sosteniment: Pilons en els quals no s'utilitza cap sistema de contenció de 
les parets de perforació perquè ho permet el terreny, sense que es prevegi presència d'aigua. 

o Pilons perforats amb barrina contínua: Pilons perforats amb una hèlix contínua de fust buit, a 
través del qual es procedeix al formigonat a mesura que  s’extreu l'hèlix. 

 

 Atenent a la forma d'introduir l'encamisat al terreny: 
 

o Pilons de desplaçament: L'encamisat es clava amb guaspa inferior desplaçant el terreny per 
percussió. 

o Pilons sondejats: L'encamisat s'introdueix al terreny, extraient al mateix temps els productes del 
seu interior mitjançant cullera, sonda o qualsevol altre artifici. 

 

 Atenent a la forma de l'encamisat: 
 

o Pilons d'encamisat obert: L'encamisat no té fons, i pot ser introduït al terreny per clava o mitjans 
mecànics alternatius. 

o Pilons d'encamisat tancat: L'encamisat té fons, constituint una caixa pràcticament impermeable 
que aïlla al piló del terreny. En aquest cas els pilons són, necessàriament d'encamisat perdut i de 
desplaçament. 

o Pilons d'encamisat taponat: L'encamisat és obert, però es clava amb tap de grava i formigó, o bé 
amb guaspa perduda. Durant la clava l'encamisat es comporta com tancat, però després es sol 
recuperar, funcionant com un encamisat obert. 

 
No s’hauran d'executar pilons amb barrina contínua, excepte indicació expressa del Projecte o de la Direcció 
d’Obra, quan: 
 

 La inclinació dels pilons sigui major de sis graus sexagesimals (6°), tret que es prenguin mesures per 
controlar la direcció de la perforació i la col·locació de l'armadura. 

 Existeixin capes de terreny inestable amb un gruix major que tres (3) vegades el diàmetre del piló, tret que 
pugui es demostrar, mitjançant pilons de prova, que l'execució és satisfactòria. 

 
Als efectes d'aquest Article es consideraran com a terrenys inestables els següents: 

 

 Sòls uniformes no cohesius amb coeficient d'uniformitat -relació de diàmetres corresponents al seixanta i 
deu per cent (60% i 10%), en pes- inferior a dos (d60/d10 < 2) per sota del nivell d'aigua. 

 Sòls fluixos no cohesius amb índex de densitat inferior a zero amb trenta-cinc (0,35). 

 Sòls tous amb resistència al tall no drenada inferior a quinze kilopascals (Tfu < 15 KPa). 
 
S'entén com a diàmetre nominal, d'un piló de secció circular, el diàmetre mitjà de la perforació realitzada a la zona 
superior del piló. Es considera com a zona superior del piló la que va des del seu extrem superior fins a tres (3) 
diàmetres per sota del mateix. 
 
Els diàmetres nominals normalment utilitzats són els següents (expressats en mil·límetres): 450, 500, 550, 650, 
750, 850, 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.200 i 2.500. 
 
Aquest Article només es refereix a pilons amb diàmetres nominals superiors als tres-cents cinquanta mil·límetres 
(350 mm). 
 

 

671.2. Materials 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/92 
(modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de la 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 

 

671.2.1. Formigó 

 
Es compliran les prescripcions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o normativa vigent que la 
substitueixi, així com les de la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments. D'altra banda a més  d’allò que 
s’indica en aquest apartat s'estarà al que disposa en l'Article 610, «Formigons» d'aquest Plec. 
 
Els formigons per a pilons formigonats «in situ» hauran de complir, excepte indicació en contra del Projecte, els 
requisits següents: 
 

 La grandària màxima de l'àrid no excedirà de trenta-dos mil·límetres (32 mm) o d’un quart (1/4) de la 
separació entre rodons longitudinals, elegint la menor d'ambdues dimensions. 

 El contingut de ciment serà major de tres-cents cinquanta quilograms per metre cúbic (350 kg/m3) i es 
recomana utilitzar almenys quatre-cents quilograms per metre cúbic (400 kg/m3). El conjunt de partícules 
fines en el formigó -incloent el ciment i altres materials fins- haurà d'estar comprès entre quatre-cents 
quilograms per metre cúbic (400 kg/m3) i cinc-cents cinquanta quilograms per metre cúbic (550 kg/m3). 

 La relació aigua/ciment i l'ús d’additius si escau es determinarà segons la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08) o normativa vigent que la substitueixi, havent de comptar amb l'aprovació de la 
Direcció d’Obra. 

 La resistència característica mínima del formigó serà la indicada en el Projecte o, en el seu defecte, per la 
Direcció d’Obra i mai inferior a allò que s’especifica a la Instrucció EHE esmentada. 

 No ser atacable pel terreny circumdant o per l’aigua. 

 Els valors de consistència per al formigó fresc, segons la metodologia de col·locació, estaran en els 
intervals indicats a la Taula 671.1. 
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Taula 671.1 
 

Assentament en con de 
Abrams,  

UNE-EN 12350-2 
A (cm) 

Condicions de posada en obra 

5 ≤ A < 10 

- Col·locació en perforacions permanentment encamisades o en perforacions 
en sec no encamisades de diàmetre major o igual que sis-cents mil·límetres 
(600 mm). 
- Quan la cota de formigonat quedi per sota d’un encamisat provisional. 
- Quan l’armadura existent, estigui molt espaiada, de tal manera que el 
formigó pugui evolucionar lliurement entre les barres. 

10 ≤ A <15 

- Quan l’armadura no estigui suficientment espaiada. 
- Quan la cota d’escapçat es trobi en un encamisat provisional. 
- Quan la perforació del piló és en sec i el seu diàmetre sigui menor que sis-
cents mil·límetres (600 mm) 

15 ≤ A ≤ 20 
- Quan el formigó es col·loqui en condicions d’immersió mitjançant tub-tremie 
o bombeig. 

 
 

671.2.2. Armadures 

 
S'estarà al que disposa respecte d'això la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o normativa vigent que la 
substitueixi, així com l'Article 600, «Armadures a utilitzar en formigó estructural», d'aquest Plec i la UNE 36068. 
 
Els diàmetres mínims de les armadures longitudinals seran de dotze mil·límetres (12 mm). 
 
L'armadura longitudinal mínima serà de cinc (5) barres de dotze mil·límetres (12 mm) i en tot cas, la relació 
mínima de l'àrea de l'armadura amb relació a l'àrea nominal del piló, serà l’indicada a la Taula 671.2. 
 
 

Taula 671.2 
 

Secció nominal del piló AC 
Àrea de reforç 
longitudinal AS 

AC ≤ 0,5 m2 AS ≥ 0,5 % AC 

0,5 m2 < AC ≤1m2 AS ≥ 25 cm² 

AC >1m2 A ≥ 0,25 % AC 

 
 

En el Projecte s'establiran les mesures necessàries per dotar de rigidesa a les gàbies. 
 
La separació entre les barres longitudinals haurà de ser la major possible, per assegurar un correcte flux del 
formigó, però no excedirà els dos-cents mil·límetres (200 mm). 
 
Quan els pilons es formigonin en condicions submergides, la distància mínima de separació entre les barres 
verticals d'una alineació, no haurà de ser menor de cent mil·límetres (100 mm). 
 
La distància mínima de separació entre barres d'una mateixa alineació concèntrica podrà ser reduïda a tres (3) 
vegades el diàmetre d'una barra (o el seu equivalent) si es compleixen les següents condicions: 
 

 S'utilitza una mescla de formigó molt fluida i diàmetre màxim de l'àrid no superior a la quarta part (1/4) de 
la separació entre barres. 

 Els pilons són formigonats en condicions seques. 
 

La mínima distància entre les barres de les eventuals diferents alineacions concèntriques serà major o igual que 
el diàmetre de la barra. En cap cas la separació entre barres longitudinals serà inferior a vint mil·límetres (20 mm), 
excepte a la zona de cavalcament de les barres, on podrà ser reduïda. 
 
Els diàmetres de les barres transversals per a cèrcol o armadures helicoïdals seran superiors a sis mil·límetres (6 
mm) i majors que un quart (1/4) del diàmetre màxim de les barres longitudinals. 
 
L'armadura transversal haurà d'adaptar-se, amb precisió, al voltant de l'armadura longitudinal principal, i estarà 
unida a ella amb els mitjans adequats. 
 
Quan l'esforç tallant en el piló excedeixi la meitat (1/2) de la resistència a tallant del formigó hauran de disposar-
se els cèrcols d’acord amb la normativa vigent. 
 
Respecte a les prescripcions a adoptar en lo referent a les accions sísmiques s'estarà en tot cas al que disposa la 
Norma de Construcció Sismorresistent, o normativa vigent que en el seu cas la substitueixi. 
 
En tots aquells pilons que s'executin en zones on sigui obligatòria l'aplicació d’aquesta Norma, i sense perjudici 
d'allò que s'ha establert en la mateixa, haurà de disposar-se armadura en tota la longitud del piló (o reforç 
equivalent en el formigó amb fibres metàl·liques o altres dispositius similars), amb una quantia o resistència a 
flexió equivalent a la que proporciona l'armadura mínima. 
 
En aquells casos en què no fos obligatòria l'aplicació de la dita Norma podrà disposar-se l'armadura en només 
part del piló, sempre que es justifiqui que aquesta armadura (o reforç equivalent, en el sentit abans esmentat) 
absorbeix tots els esforços de flexió procedents d'accions estàtiques exteriors, derivades d’excentricitats, etc. 
 
 

671.2.2.1. Recobriment 

 

El recobriment de formigó per a l'armadura s'establirà d'acord amb el que s’especifica en la vigent Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08) o  normativa vigent que la substitueixi. 
 
El recobriment mínim s'incrementarà a setanta-cinc mil·límetres (75 mm) quan: 
 

 El piló s'executi en terreny tou i es construeixi sense encamisar. 

 Es col·loqui el formigó en condicions submergides, amb un grandària màxima d'àrid de vint-i-cinc 
mil·límetres (25 mm). 

 L'armadura s'instal·li després de la col·locació del formigó. 

 La perforació tingui les superfícies irregulars. 
 
El recobriment de formigó es podrà reduir a quaranta mil·límetres (40 mm), si s'utilitza un encamisat o folre 
permanent. 
 

 

671.2.3. Fluids d’estabilització 

 
 

671.2.3.1. Suspensions de bentonita 

 

La bentonita usada com a llot d'estabilització haurà de complir els requisits següents: 
 

 El percentatge de partícules de grandària major de vuitanta microns (80 ) no serà superior a cinc (5). 

 El contingut d'humitat no serà superior al quinze per cent (15%). 

 Límit líquid (LL) major del tres-cents per cent (300%). 

 Els fluids no hauran de presentar, en quantitat significativa, components químics, perjudicials per al 
formigó o l'armadura. 
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Les propietats dels llots bentonítics hauran de ser almenys les indicades a la Taula 671.3. 
 
 

Taula 671.3 
 

 Fresc 
Llest per a nova 

utilització 
Abans de formigonar 

Densitat (kg/m3) <1.100 <1.200 <1.150 (*) 

Viscositat en con Marsh (s) 32 a 50 32 a 60 32 a 50 

Filtrat (cm3) <30 <50 - 

Contingut de sorra en pes (%) - - <3% (**) 

pH 7 a 11 7 a 11 7 a 11 

 Conforme a la UNE-EN 1536. 
(*) Un valor de densitat de fins a mil dos-cents kilograms per metre cúbic (1.200 kg/m3) es podrà considerar vàlid per abans de formigonar en 
casos especials, tals com presencia d’aigua salada o fang espès. 
(**) El contingut definitiu de sorra serà fixat per la Direcció d’Obra, en funció del tipus de terreny travessat. 
 
 

671.2.3.2. Polímers i altres suspensions 

 

Altres suspensions contenint polímers, polímers amb bentonita en additiu o altres argiles poden ser usades com a 
llots d'estabilització basant-se en l'experiència de: 
 

 Casos previs, en condicions geotècniques similars o pitjors. 

 Excavacions d'assaig a escala natural «in situ». 
 
Les suspensions hauran de ser preparades, mantingudes i controlades d'acord amb la normativa o prescripcions 
vigents, o en cas de no ser aplicables, d'acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Els polímers hauran de complir la taula de propietats donada a l’apartat 671.2.3.1 d’aquest Plec, per als llots 
bentonítics excepte indicació en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra. 
 
 

671.3. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
A més d'allò que s'indica en aquest apartat s’estarà al que disposa l'Article 630, «Obres de formigó en massa o 
armat» d'aquest Plec. 
 
L'equip necessari per a l'execució de les obres oferirà les màximes garanties en quant als extrems següents: 
 

 Precisió en l'execució de la perforació. 

 Mínima pertorbació del terreny. 

 Continuïtat dels pilons. 

 Qualitat del formigó. 
 
 

671.4. Execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
En el formigonat dels pilons es posarà la major atenció a aconseguir que el piló quedi, en tota la seva longitud, 
amb la seva secció completa, sense buits, bosses d'aire o aigua, coqueres, talls, ni estrangulacions. També 
s'hauran d'evitar el desrentat i segregació del formigó fresc. 

 
En els pilons d'encamisat tancat, aquest es netejarà, de manera que no quedi terra, aigua, ni objecte o substància 
que pugui produir disminució en la resistència del formigó. Es farà el mateix amb els pilons d'encamisat obert amb 
tap o guaspa perduts. 
 
En els demés tipus de pilons d'encamisat obert, es procedirà, immediatament abans del començament del 
formigonat, a una neteja molt acurada del fons de la perforació. No obstant això, si la sedimentació en el dit fons 
sobrepassés els cinc centímetres (5 cm), es tirarà en el mateix un volum de graveta molt neta i de graduació 
uniforme, sense res de sorra, equivalent a uns quinze centímetres (15 cm) d'altura dins de la perforació 
construïda. Aquesta graveta formarà un suport ferm per al piló, absorbint en els seus buits la capa de fang que 
hagi estat impossible netejar. 
 
Un vegada que el formigonat hagi començat, el tub-tremie haurà d'estar sempre immers en, almenys, tres metres 
(3 m) de formigó fresc. En cas de conèixer-se amb precisió el nivell de formigó la profunditat mínima d'immersió 
es podrà reduir a dos metres (2 m). 
 
Les armadures longitudinals es suspendran a una distància màxima de vint centímetres (20 cm) respecte al fons 
de la perforació i es disposaran ben centrades i subjectes. 
 
Durant el formigonat dels pilons d'encamisat recuperable, l’encamisat s'anirà elevant de manera que quedi 
sempre un tap de formigó en els fons d'aquest, de l'ordre de dos (2) diàmetres, que impedeixi l'entrada del terreny 
circumdant. 
 
En els pilons d'encamisat recuperable el formigonat es farà bé en sec, o bé amb el tub inundat ple d'aigua, havent 
d’escollir la Direcció d’Obra l’un o l’altre altre procediment segons la natura del terreny. Si es formigonés amb el 
tub inundat, el formigó es col·locarà en obra per mitjà de tub-tremie, bomba o qualsevol artifici que impedeixi el 
seu desrentat. 
 
El tub-tremie s’haurà de col·locar en els fons del piló al començament del formigonat, i després s'hissarà 
lleugerament, sense excedir un valor equivalent al diàmetre del tub. 
 
La col·locació del formigó sota aigua o llots estabilitzadors ha de realitzar-se per mitjà de tub-tremie, a fi d'evitar la 
segregació, rentat i contaminació del formigó. 
 

Si el formigonat es fa amb aigua en el tub, es formigonarà el cap del piló fins a una cota almenys trenta 
centímetres (30 cm) per sobre de la indicada en Projecte i es demolirà posteriorment aquest excés per estar 
constituït per beurada desrentada que reflueix per sobre del formigó col·locat. Si en efectuar l’esmentada 
demolició s'observa que els trenta centímetres (30 cm) no han estat suficients per eliminar tot el formigó desrentat 
i de mala qualitat, es prosseguirà la demolició fins a sanejar completament el cap, reemplaçant el formigó demolit 
per formigó nou, ben adherit a l'anterior. 
 
El formigonat d'un piló es farà en tot cas, sense interrupció; de manera que, entre la introducció de dos (2) 
masses successives, no passi temps suficient per a la iniciació de l’adormiment. Si, per alguna avaria o accident, 
aquesta prescripció no es complís, la Direcció d’Obra decidirà si el piló es pot considerar vàlid i acabar-se, o no. 
En el cas que s'interrompi el formigonat sota aigua, no s'acceptarà el piló tret que, amb l'acceptació explícita de la 
Direcció d’Obra, s'arbitrin mesures per a la seva recuperació i terminació, així com per a la comprovació de la 
seva correcta execució i funcionament. El piló que hagi estat rebutjat pel motiu indicat, haurà de ser reblert, 
tanmateix, en tota la seva longitud oberta al terreny. La part de reblert, després de rebutjat el piló, podrà executar-
se amb formigó de reblert amb resistència característica mínima a compressió de dotze megapascals i mig (12,5 
MPa) a vint-i-vuit dies (28 d). La seva execució es farà amb la mateixa cura que si es tractés de un piló que 
hagués de ser sotmès a càrregues. 
 
El Contractista confeccionarà un comunicat de treball de cada piló, en el que figuraran, almenys:  
 

 La data i hora de començament i fi de la introducció de l'encamisat. 

 La profunditat total aconseguida per l'encamisat i pel trepant. 

 La profunditat fins a la qual s'ha introduït l'armadura, i la longitud i constitució de la mateixa. 
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 La profunditat del nivell de la superfície de l'aigua en el trepant al començament del formigonat. 

 La utilització o no de trepà, indicant en el seu cas profunditat, pes i temps d’ús. 

 La relació volum de formigó–altura aconseguida. 

 La data i hora del començament i acabat del mateix. 
 

En el cas de pilons excavats, es registrarà la qualitat i gruix dels estrats travessats i es prendran mostres del 
terreny, en la forma i amb la freqüència que ordenin el Projecte o la Direcció d’Obra. 
 

Sobre algun dels pilons de prova, o bé sobre qualsevol dels de treball, s'efectuaran les proves de càrrega i els 
assajos sònics, d’impedància mecànica o qualsevol altre previst en el Projecte o ordenat per la Direcció d’Obra. 
 
En el cas de piló aïllat sota un pilar es recomana equipar tots els pilons per a la seva possible comprovació, i dur 
a terme proves del tipus assenyalat en, almenys, un (1) piló de cada tres (3). 
 
Si els resultats dels assajos sònics o d’impedància mecànica revelessin possibles anomalies, la Direcció d’Obra 
podrà ordenar bé la comprovació del disseny teòric del piló, bé la comprovació de la continuïtat del piló mitjançant 
sondejos, de la interpretació de la qual podrà establir: 
 

 La realització de proves de càrrega. 

 La necessitat de reparació del piló. 

 El rebuig del piló. 
 

En el cas de realitzar proves de càrrega, si aquestes produïssin assentaments excessius i es demostrés que això 
es devia a defecte del piló, per causes imputables al Contractista, la Direcció d’Obra podrà ordenar l'execució, a 
càrrec del Contractista, de noves sèries de control sobre tres (3) pilons, per cada piló defectuós trobat. En el cas 
de realitzar proves de càrrega suplementàries, s'aplicarà sobre el piló una càrrega màxima del cent vint-i-cinc per 
cent (125%) de la de treball. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció 
d’Obra, definiran els criteris que s'han de seguir per a l'acceptació o rebuig de la fonamentació a la vista dels 
resultats dels assajos de càrrega o de qualsevol altra comprovació que es realitzi. 
 
 

671.5. Toleràncies 

 
Els pilons es construiran amb els següents rangs de toleràncies: 
 

 L'excentricitat de l'eix del piló respecte a la posició fixada, serà inferior a deu centímetres (10 cm) per a 
pilons de diàmetre no superior a un metre (1 m) i a la dècima (1/10) part del diàmetre en cas contrari, però 
sempre inferior a quinze centímetres (15 cm). 

 Per a pilons verticals o amb pendent superior a quinze (15V:1H) l'error d'inclinació no excedirà el dos per 
cent (2%) del valor del pendent. 

 Per a pilons inclinats amb pendents compreses entre quinze (15V:1H) i quatre (4V:1H) l'error d'inclinació 
no excedirà del quatre per cent (4%) del valor del pendent. 

 
 

671.6. Amidament I abonament 

 
Les fonamentacions per pilons emmotllats «in situ» s'abonaran per metres lineals (m) de piló realment executats 
mesurats al terreny com a suma de les longituds de cadascun d'ells, des de la punta fins a la cara inferior de 
l'encepat. 
 
En el cas que existeixin causes que ho justifiquin, podrà abonar-se l'excés de formigó consumit sobre el volum 
teòric corresponent al diàmetre nominal del piló, sempre que això s'hagi fet constar expressament en el Projecte. 
 
Les proves de càrrega previstes en Projecte  s’abonaran als preus unitaris establerts en el mateix. 
 

No s'abonaran: 
 

 Les proves de càrrega en els pilons de treball, si es realitzen per dubtes en la seva validesa, com a 
conseqüència d'un treball defectuós, o per causes que siguin imputables al Contractista. 

 Els assajos de noves sèries de control ordenats per la Direcció d’Obra com conseqüència d'haver trobat 
pilons defectuosos. 

 L'excés de formigó en els caps dels pilons formigonats amb aigua en el tub. 

 Els tubs d’acer per l’assaig crosshole, per estar inclosos dins el preu del propi piló. 

 Els pilons rebutjats o defectuosos. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 36068. Barres corrugades d'acer soldable per a armadures de formigó armat. 

 UNE-EN 1536. Execució de treballs especials de geotècnia. Pilons perforats. 

 UNE-EN 12350-2. Assaigs de formigó fresc. Part 2: assaig d’assentament. 
  
 
 
 

Article 672. Pantalles continues de formigó armat emmotllades “in situ” 
 
 
 
672.1. Definició 

 
Es defineixen com a pantalles contínues de formigó armat emmotllades «in situ», els elements construïts 
mitjançant la perforació al terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat d’apuntalaments, i el seu 
reblert posterior de formigó, constituint una estructura contínua. 
 
Normalment, la pantalla serà capaç de resistir el buidat del terreny per un dels seus costats així com l'aplicació de 
càrregues verticals sobre ella. 
 
S'exclouen expressament d'aquest Article les pantalles d'impermeabilització o estanquitat, els requisits 
d'impermeabilitat de les quals, deformabilitat, resistència i suport de càrregues són diferents de les aquí 
contemplades. 
 
Si les característiques del terreny ho exigeixen, la perforació de la rasa es realitzarà utilitzant llots tixotròpics com 
a mitjà per mantenir estables les parets de la perforació. L'execució de la pantalla s'efectua per panells 
independents i inclou generalment les operacions següents: 
 

 Operacions prèvies. 

 Construcció de murets guia. 

 Perforació de rases, amb l’ús eventual de llots tixotròpics. 

 Col·locació d'encofrats de juntes entre panells. 

 Col·locació d'armadures. 

 Formigonat de panells. 

 Extracció d'encofrats de juntes. 

 Demolició de caps de panells. 

 Execució de la biga de lligat de panells. 
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 Excavació (o buidat) del terreny a l'abric de la pantalla. 

 Regularització i neteja superficial del parament vist de la pantalla, d'acord amb allò que s'ha previst en el 
Projecte. 

 

També s'inclou en aquesta unitat l'execució dels suports provisionals o definitius, tals com apuntalaments, 
ancoratges, banquetes, etc., necessaris per garantir l'estabilitat de la pantalla durant i després de les excavacions 
que s'hagin previst. 
 
 

672.2. Materials 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/92 
(modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de la 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

672.2.1. Formigó 

 
Es compliran les prescripcions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o normativa vigent que la 
substitueixi. Per una altra part, a més d'allò que es disposa en aquest apartat s'estarà a allò que s'indica en 
l'Article 610 «Formigons» d'aquest Plec. 
 
La consistència del formigó fresc, just abans de formigonar, ha de correspondre a un con d'Abrams determinat 
segons la UNE-EN 12350-2 comprès entre setze i vint centímetres (16 i 20 cm). 
 
La relació aigua/ciment i l’ús  d’additius si escau es determinarà segons la Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08) o normativa vigent que la substitueixi, havent de comptar amb l'aprovació de la Direcció d’Obra. 
 

 

672.2.1.1. Àrids 

 

A fi d'evitar que es produeixi segregació, la granulometria dels àrids ha de ser contínua amb l'adequat contingut 
de fins segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o normativa vigent que la substitueixi. 
 
El percentatge de sorra, en els àrids, ha de ser superior al quaranta per cent (40%) en pes. 
 
El conjunt de partícules fines en el formigó (comprès el ciment o altres materials fins) haurà d'estar entre quatre-
cents quilograms per metre cúbic (400 kg/m3) i cinc-cents cinquanta quilograms per metre cúbic (550 kg/m3). 
 
La dimensió màxima dels àrids no haurà de sobrepassar el menor dels dos valors següents: trenta-dos 
mil·límetres (32 mm) o un quart (1/4) de l'espaiament entre les barres d’armat longitudinals. 

 

 

672.2.1.2. Ciment 

 

El contingut de ciment serà major o igual que tres-cents vint-i-cinc quilograms per metre cúbic (325 kg/m3) per a 
formigó abocat en sec, o major o igual que tres-cents setanta- cinc quilograms per metre cúbic (375 kg/m3) per a 
formigonat submergit. 
 
L'elecció del ciment haurà de tenir en compte l'agressivitat del terreny i de l'aigua. 
 
 

672.2.1.3. Additius 

 

Per obtenir les propietats necessàries de posada en obra del formigó mitjançant canonada submergida es podran 
utilitzar additius amb els següents condicionants: 
 

 Reductors d'aigua i plastificants, inclosos els superplastificants, a fi d’evitar el traspuament o segregació 
que podria resultar per una elevada proporció d’aigua. 

 Retardadors d’adormiment que permetin perllongar la treballabilitat del formigó necessària i formigonar els 
panells sense interrupció. 

 
 

672.2.2. Armadures 

 
Les barres d'acer utilitzades com a armadura de les pantalles hauran de complir les prescripcions de la Instrucció 
de Formigó Estructural (EHE-08) o  normativa vigent que la substitueixi, l'Article 600, «Armadures a utilitzar en 
formigó estructural» d’aquest Plec, i la UNE 36068. 
 
Les gàbies d'armadura hauran de ser concebudes, un cop coneguts els condicionants de l'obra i les sol·licitacions 
a les que estaran sotmeses. En particular, hauran de presentar una rigidesa suficient durant les fases de 
muntatge I formigonat. En aquesta última, hauran de permetre el flux del formigó fresc, sense que les armadures 
constitueixin obstacle en el discórrer del formigó. 
 
 

672.2.2.1. Armadures verticals 

 

Les armadures verticals hauran de tenir un diàmetre igual o superior a dotze mil·límetres (12 mm), i hi haurà un 
mínim de tres (3) barres per metre de longitud, en cada costat de la gàbia d'armadura. 
 
L'espaiament horitzontal lliure, paral·lelament al plànol de pantalla, entre barres o grup de barres, haurà de ser 
superior o igual a cent mil·límetres (100 mm). Aquesta xifra podrà es reduir a vuitanta mil·límetres (80 mm) en cas 
de panells fortament armats, sempre que la grandària màxima de l'àrid sigui de vint mil·límetres (20 mm) o 
inferior. 
 
Quan la gàbia d'armadura estigui composta per diversos elements verticals, la unió entre barres haurà d'efectuar-
se per cavalcament o per acoblament. 
 
En el cas de cavalcament serà necessari efectuar soldadures, o un altre procediment adequat, que permeti 
garantir que no es produeixin lliscaments entre les barres durant les operacions de manipulació i col·locació de 
les armadures en el seu emplaçament definitiu. 
 
 

672.2.2.2. Armadures horitzontals 

 

Les armadures horitzontals s'hauran de col·locar de tal manera que evitin moviments en l’armadura vertical I 
habilitin un espai adequat per a les columnes de formigonat. 
 
L'espaiament vertical lliure entre armadures horitzontals haurà de ser superior o igual a dos-cents mil·límetres 
(200 mm). Aquesta quantitat, es podrà reduir localment a cent mil·límetres (100 mm) en aquells casos en què 
l'armadura horitzontal sigui elevada. 
 
L'espaiament horitzontal lliure entre armadures transversals haurà de ser superior o igual a cent cinquanta 
mil·límetres (150 mm). Es recomana un espaiament mínim de dos-cents mil·límetres (200 mm) per facilitar el 
moviment del formigó. 
 
 

672.2.2.3. Panells amb vàries gàbies d’armadura 
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La distància mínima lliure entre dues gàbies d’un mateix panell haurà de ser de dos-cents mil·límetres (200 mm). 
 
La distància mínima lliure entre l'extrem d’una gàbia i una junta haurà de ser de cent mil·límetres (100 mm). 
 
 

672.2.3. Recobriments 

 
El recobriment de formigó per a l'armadura s'establirà d'acord amb el que especifica a la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08) o normativa vigent que la substitueixi. 
 
S'hauran de col·locar centradors per assegurar que el recobriment mínim exigit es respecta. Aquests centradors 
podran estar constituïts bé per tubs verticals, bé per dispositius puntuals, la grandària dels quals haurà d'adaptar-
se a les característiques del terreny. 
 
Per a les obres permanents, els centradors hauran de ser d'un material diferent de l'acer i hauran de presentar un 
nivell de supervivència al menys igual al del formigó, tret que es retirin durant el formigonat. 
 
 

672.2.4. Ancoratges estabilitzadors de la pantalla 

 
Quan s'utilitzi aquest tipus de suport lateral de la pantalla, s'estarà al que disposa l'Article 675, «Ancoratges» 
d'aquest Plec. En el Projecte vindran definides les següents característiques: 
 

 Tipus estructural d'ancoratge, indicant si és actiu o passiu. 

 Mode d'ancoratge: per bulb, injectat, per placa terminal, per casquet, etc. 

 Si és provisional o definitiu. 

 Càrrega de servei i coeficient de seguretat respecte al trencament. 

 Variació admissible de la càrrega, en servei. 

 Deformació màxima admissible, en servei. 

 Protecció contra la corrosió, per a ancoratges permanents. 

 Operacions addicionals que ha de permetre l'ancoratge, tals com: reinjecció, retesat, recuperació del cap, 
comprovació de tesat, etc. 

 Longitud mínima lliure d'ancoratge, entre cap i bulb, per raons de projecte. 

 Longitud estimada del bulb o zona d'ancoratge. 

 Altres característiques d'interès especial per a l'obra. 
 
Abans de l'execució dels ancoratges, la Direcció d’Obra haurà d'aprovar les característiques que no hagin estat 
definides en el Projecte. Així mateix el Contractista haurà de presentar la documentació tècnica que acrediti 
suficientment el bon comportament de l'ancoratge. 
 
Un vegada complimentat aquest requisit, es comprovarà mitjançant assajos «in situ» que els ancoratges 
compleixen les condicions de resistència i deformabilitat requerides. 
 
 

672.2.5. Fluids d’excavació 

 
 

672.2.5.1. Bentonita 

 

La bentonita s'utilitza en els fluids d'excavació com a component dels llots bentonítics i com a additiu dels llots de 
polímers. 
 
La bentonita és una argila constituïda principalment per montmorillonita. 

 
La bentonita utilitzada com a fluid de perforació haurà de complir els requisits següents: 
 

 Contingut de partícules amb grandària superior a vuitanta microns (80 μ) no superior al cinc per cent 
(5%). 

 Contingut d'humitat menor del quinze per cent (15%). 

 Límit líquid (LL) major del tres-cents per cent (300%). 

 No ha de contenir quantitats significatives de productes químics nocius per a les armadures i el formigó. 
 

La composició química i mineralògica ha de ser subministrada pel proveïdor. 
 
 

672.2.5.2. Llots bentonítics 

 

Els llots bentonítics hauran de satisfer els requisits indicats a la Taula 672.1. 
 
 

Taula 672.1 
 

Requisits Fresc 
Llest per a nova 

utilització 
Abans de formigonar 

Densitat (kg/m3) <1.100 <1.200 <1.150 

Viscositat en con Marsh (s) 32 a 50 32 a 60 32 a 50 

Filtrat (cm3) <30 <50 - 

pH 7 a 11 7 a 11 - 

Contingut de sorra en pes 
(%) 

- - <3% (*) 

Cake (mm) <3 <6 - 

        (*)El contingut definitiu de sorra serà fixat per la Direcció d’Obra, en funció del tipus de terreny travessat . 

 
 

Es podran variar els valors recollits en el quadre anterior en certs casos, com per exemple: 
 

 Terrenys amb alta permeabilitat, susceptibles de provocar pèrdua de llot. 

 Terrenys molt tous. 

 Aigua de mar. 
 
 

672.2.5.3. Polímers 

 

Els polímers podran ser usats com a fluids d'excavació, en algunes circumstàncies amb addició de bentonita, en 
funció de: 
 

 Experiències anteriors en sòls semblants o en condicions geotècniques pitjors. 

 Execució d'assajos a escala natural en la pròpia obra. 

 Avanços tècnics futurs en aquests materials. 
 
 

672.3. Execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
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672.3.1. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
L'equip necessari per a l'execució de les obres haurà d'oferir les màximes garanties en quant es refereix als 
extrems següents: 
 

 Fabricació, emmagatzematge i regeneració de llots. 

 Precisió en l'excavació de la rasa. 

 Mínima pertorbació del terreny. 

 Continuïtat geomètrica de la pantalla. 

 Correcta col·locació d'armadures. 

 Fabricació i posada en obra del formigó. 

 Adequada disposició i execució dels suports provisionals i definitius. 
 

Abans de la iniciació dels treballs, el Contractista demostrarà, a satisfacció de la Direcció d’Obra, que l'equip 
proposat és adequat en relació amb els aspectes esmentats. 
 
 

672.3.2. Operacions prèvies 

 
Per a la construcció de la pantalla es disposarà una superfície de treball sensiblement horitzontal, lliure 
d'obstacles i d'amplària suficient per al treball de la maquinària. El nivell freàtic haurà de quedar a una profunditat 
mínima de l'ordre d'un metre i mig (1,5 m) per sota del terreny. Si aquesta condició no es compleix, es construirà 
un terraplè, amb l'altura necessària i un grau de compactació no inferior al del terreny natural. La superfície de 
treball estarà convenientment drenada per evitar entollades en períodes plujosos. 
 
Abans de procedir a la perforació de la pantalla, hauran de ser desviades totes les conduccions aèries que afectin 
l'àrea de treball. Igualment, hauran de ser eliminats o modificats tots els elements enterrats, tals com 
canalitzacions, arrels, restes de fonamentacions, etc., que interfereixin directament els treballs, i també aquells 
que, per la seva proximitat, puguin afectar l'estabilitat del terreny durant la perforació de la pantalla. Així mateix, 
quan aquesta perforació pugui comprometre l'estabilitat d’edificacions contigües, s'efectuaran els oportuns 
apuntalaments o recalçats. 
 
Establerta la plataforma de treball, haurà d’efectuar-se, en primer lloc, el treball de replanteig, situant l'eix de la 
pantalla i punts d'anivellació per determinar les cotes d'execució. 
 
 

672.3.3. Murets guia 

 
Els murets guia tenen com a finalitat garantir la correcta alineació de la pantalla formigonada, guiar els estris 
d'excavació, evitar qualsevol despreniment de terreny de la rasa a la zona de fluctuació del fluid d'excavació, així 
com servir de suport per a les gàbies d'armadura, elements prefabricats o altres a introduir a l'excavació fins que 
endureixi el formigó. Els murets guia hauran de poder resistir els esforços produïts per l'extracció dels encofrats 
de juntes. 
 
Els murets guia hauran de ser normalment de formigó armat i construïts «in situ». La seva profunditat, 
normalment compresa entre mig metre i metre i mig (0,5 i 1,5 m), dependrà de les condicions del terreny. 
 

Els murets guia hauran de permetre que es respectin les toleràncies especificades per als panells de pantalla. 
 
Serà recomanable apuntalar els murets guia fins a l'excavació del panell corresponent. 
 
La distància entre murets guia haurà de ser entre vint i cinquanta mil·límetres (20 i 50 mm) superior al gruix de 
projecte de la pantalla. 
 
En cas de pantalles poligonals o de forma irregular, podrà ser necessari augmentar la distància entre murets guia. 
 

Excepte indicació en contra de la Direcció d’Obra, la part superior dels murets guia serà horitzontal, i estarà a la 
mateixa cota a cada costat de la rasa. 
 
 

672.3.4. Preparació del fluid d’excavació 

 
 

672.3.4.1. Fórmula de treball 

 

Abans d'iniciar-se els treballs, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d’Obra els detalls relatius a la 
dosificació del llot fresc, tenint en compte el que especifica en l'apartat 672.2.5 d'aquest Plec, indicant almenys, 
les dades següents: 
 

 Tipus i característiques del material bàsic utilitzat per a la fabricació del llot. 

 Additius previstos i característiques dels mateixos. 

 Dosificació ponderal dels materials. 

 Filtrat i gruix del residu o «cake» obtingut a la filtropremsa. 

 Pes específic del llot. 

 Viscositat mitja en el con Marsh. 

 pH. 

 Pes específic mínim que haurà de tenir el llot durant la perforació, segons les característiques dels 
terrenys travessats i la posició del nivell freàtic. 

 
 

672.3.4.2. Fabricació 

 

En la barreja del material o materials secs amb l'aigua, s’hauran d'utilitzar mitjans enèrgics adequats per a la 
completa dispersió dels mateixos i l'obtenció d'una mescla uniforme. Així mateix, el llot de perforació haurà de ser 
emmagatzemat almenys vint-i-quatre hores (24 h) abans de la seva ocupació, per a la seva completa hidratació, 
tret que l'ocupació de dispersants permeti reduir l’esmentat termini. 
 
Per garantir la seguretat i qualitat del treball enfront de possibles pèrdues de llot degudes a filtracions o fuites al 
terreny, s'haurà de disposar en tot moment d'un volum addicional de llot, en condicions d'utilització, igual al volum 
total de les rases excavades i no formigonades. Existirà així mateix en obra una quantitat de material i un 
subministrament d'aigua suficients per fabricar immediatament un volum anàleg de llot. 
 
 

672.3.5. Control de fluid d’excavació 

 
A fi de comprovar que es compleixen els requisits establerts a l'apartat 672.2.5 d’aquest Plec i controlar la qualitat 
de l'execució s'efectuaran durant l'obra determinacions periòdiques de les següents característiques del llot: 
 

 Viscositat en con Marsh. 

 pH. 

 Densitat. 
 

A més a més, immediatament abans de la col·locació d'encofrats laterals i armadures, es comprovarà el material 
retingut al tamís 0,080 UNE. 
 
La determinació del pH en laboratori es realitzarà mitjançant aparell mesurador. Per a les determinacions en obra 
bastarà la utilització de paper indicador de pH. 
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672.3.6. Excavació de la rasa 

 
A fi d'assegurar l'estabilitat de les parets de la rasa, aquesta ha de ser excavada a l'abric d'un fluid d'excavació. 
 
L'excavació en sec, sense ajuda de fluid, podrà ser utilitzada en alguns terrenys coherents o en roca, si aquests 
presenten una resistència suficient per garantir el manteniment de les parets de la rasa. Als terrenys en què no es 
disposi d'experiència similar, s'aconsella realitzar una excavació de prova. 
 
Es registrarà la qualitat i gruix dels estrats travessats, i es prendran mostres del terreny en la forma i amb la 
freqüència que indiquin el Projecte o la Direcció d’Obra. 
 
 

672.3.6.1. Nivell de fluid d’excavació 

 

El nivell del fluid d'excavació haurà d'estar, almenys, mig metre (0,5 m) per damunt del nivell corresponent a 
l'estabilitat de la rasa. Haurà d'estar, així mateix, almenys un metre (1 m) per sobre del nivell piezomètric més 
elevat, bé sigui natural o rebaixat mitjançant bombament, de les capes interceptades per l'excavació o situades en 
les proximitats. Igualment, haurà de romandre per damunt dels peus dels murets guia, a menys que el terreny de 
suport d'aquests no present risc  d’erosió. 
 
 

672.3.6.2. Pèrdua del fluid d’excavació 

 

Quan durant l'excavació es produeixi una pèrdua important i sobtada de fluid, s’haurà de reomplir, 
immediatament, la rasa de fluid, afegint, eventualment, materials colmatants. Si això no fos possible o resultés 
insuficient, s’hauria llavors de reomplir la rasa amb un material que posteriorment pugui ser excavat (formigó 
pobre o un altre material adequat). 
 
En les situacions que presentin risc de pèrdua de fluid d'excavació (per exemple sòls molt permeables o cavitats) 
s’haurà de preveure una reserva de fluid d'excavació possiblement superior a l'indicat a l'apartat 672.3.4 d'aquest 
Plec fins i tot eventualment, colmatants. 
 
 

672.3.6.3. Neteja de l’excavació 

 

Just abans de col·locar els elements del panell (encofrats de juntes, gàbies d'armadures i panells prefabricats) el 
fons de l'excavació haurà de ser netejat, i en cas necessari, el fluid d'excavació haurà de ser tractat (procés de 
desensorrat) o bé reemplaçat. En cas de llot bentonític s’hauran de respectar les propietats especificades en 
l'apartat 672.2.5.2  d’aquest Plec abans de formigonar. 
 
La durada entre el final de la neteja de l'excavació i el començament del formigonat dels panells haurà de ser 
inferior a cinc hores (5 h). Quan això no pugui ser respectat (per exemple en el cas de gàbies d'armadures 
complexes), serà necessari assegurar-se, almenys cinc hores (5 h) abans de formigonar, que es respecten les 
propietats del fluid d'excavació abans del formigonat. 
 
 

672.3.7. Realització de juntes 

 
Les juntes es realitzaran generalment utilitzant encofrats d'acer o de formigó. 
 
En els casos més senzills (absència d'aigua, terreny fàcil d'excavar sense perill de desviació, profunditat escassa, 
etc.) les juntes es podran fer raspant l'extrem del panell adjacent. 
 
Els encofrats de les juntes hauran de ser rígids i rectilinis. Les desviacions, tant en la direcció longitudinal com en 
la transversal, respecte a la seva posició vertical no hauran de sobrepassar un valor de més menys 1 per 100 
(±1%) de la profunditat total. 
 

Quan les juntes s'extreguin verticalment, aquesta operació haurà de realitzar-se d'acord amb el procés de 
formigonat. 
 
Quan les juntes s'extreguin lateralment, aquesta operació haurà d'efectuar-se un vegada finalitzada l'excavació 
del panell adjacent. 
 
 

672.3.8. Col·locació d’armadures o altres elements 

 
Les gàbies d'armadura no s’hauran de col·locar en els fons de l'excavació sinó que hauran de ser suspeses dels 
murets guia. 
 
Es recomana deixar, entre la gàbia i el fons de l'excavació, una distància mínima de vint centímetres (20 cm). 
 
 

672.3.9. Formigonat 

 
Quan s'utilitzi un fluid d'excavació, s’haurà de col·locar el formigó mitjançant el sistema Tremie. 
 
El tub-tremie haurà d'estar net i ser estanc. 
 
El seu diàmetre interior haurà de ser superior o igual a quinze centímetres (15 cm) i a sis (6) vegades la grandària 
màxima dels àrids. El seu diàmetre exterior no haurà de ser superior a la meitat (1/2) de l'amplària de la pantalla 
formigonada, no armada, i de zero amb vuit (0,8) vegades l'amplària interior de la gàbia d'armadura per a la 
pantalla de formigó armat. 
 
El nombre de tubs-tremie a utilitzar en un mateix panell haurà de ser determinat de tal manera que es limiti el 
recorregut horitzontal del formigó a partir de cada tub. En condicions normals, el recorregut horitzontal del formigó  
s’haurà de limitar a dos amb cinc metres (2,5 m). 
 
Així mateix, es recomana utilitzar almenys un tub-tremie per gàbia d'armadura. 
 
Per començar el formigonat, el tub-tremie s’haurà de col·locar sobre el fons de la rasa i després aixecar-ho de 
deu a vint centímetres (10 a 20 cm). 
 
Un vegada que el formigonat hagi començat, el tub-tremie haurà d'estar sempre immers en, almenys, tres metres 
(3 m) de formigó fresc. En cas de conèixer amb precisió el nivell de formigó la profunditat mínima d'immersió es 
podrà reduir a dos metres (2 m). 
 
La velocitat mitja d'ascens del formigó, considerada sobre l'altura total de la pantalla, no haurà de ser inferior a 
tres metres per hora (3 m/h). 
 

El formigonat haurà de realitzar-se sense interrupció, i el formigó que circula, ho haurà de fer dins un període de 
temps equivalent al setanta-cinc per cent (75%) del de començament del seu adormiment. Quan es prevegi un 
període major s’hauran d'utilitzar retardants d’adormiment. 
 
Com que la qualitat del formigó, en la seva part superior, pot ser pitjor, s’haurà de col·locar una quantitat 
addicional, excedentària, de formigó en el panell de manera que es puguin garantir les propietats prescrites per al 
formigó situat per sota del nivell d'escapçament previst en Projecte. 
 
 

672.3.10. Biga de lligat de panells 

 
Un vegada acabada l'execució dels panells es demolirà el cap dels mateixos en una profunditat suficient per 
eliminar el formigó contaminat pel llot tixotròpic, i es construirà la biga de lligat prevista en el Projecte. Prèviament 
es perllongaran les armadures verticals de la pantalla en tota la vora de la biga de lligat, enllaçant-les amb les 
armadures longitudinals i transversals d'aquesta. 
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672.3.11. Toleràncies 

 
 

672.3.11.1. Panells 

 

Per a les pantalles de sosteniment, la tolerància d'implantació dels panells formigonats  «in situ», definida al nivell 
dels murets–guia, i del costat a excavar, serà de vint mil·límetres (20 mm) en la direcció de l'excavació principal i 
de cinquanta mil·límetres (50 mm) en la direcció oposada. 
 
La tolerància de verticalitat dels panells serà de l’u per cent (1%) de la profunditat total excavada. Quan el terreny 
presenti blocs i obstacles, aquesta tolerància podrà ser augmentada, amb l'autorització prèvia de la Direcció 
d’Obra. 
 
La tolerància dels panells formigonats, considerant el plànol de la cara excavada, haurà de ser inferior a cent 
mil·límetres (100 mm) en cas de protuberàncies, i inferior a vint mil·límetres (20 mm) en cas de forats. En el cas 
de protuberàncies, es podrà acceptar un valor superior a l'indicat quan el sòl contingui elements de grandària 
superior a cent mil·límetres (100 mm). 
 
El «tecleig», o lliscament perpendicular a la superfície vista, entre dos panells adjacents haurà d'estar comprès en 
un interval compatible amb el bon funcionament de la pantalla. 
 
El «tecleig» entre superfícies contigües de la junta no haurà de ser major de cent cinquanta mil·límetres (150 
mm). 
 
L'amplària i la profunditat de l'excavació no hauran de ser en cap cas inferiors als valors recollits en Projecte. 
 
La tolerància en la longitud del panell no serà superior a cinquanta mil·límetres (50 mm). 
 
 

672.3.11.2. Gàbies d’armadura 

 

La longitud total de la gàbia d'armadura haurà de ser igual a la recollida en Projecte, més menys deu mil·límetres 
(± 10 mm). 
 
Les cotes dels elements singulars, tals com a empalmaments, armadures d'espera, reforços per a zones 
d'ancoratges, hauran de ser iguals, després del formigonat, als valors de Projecte més menys setanta mil·límetres 
(± 70 mm). 
 
La cota de la part superior de la gàbia haurà de ser igual, després de formigonar, al valor de Projecte més menys 
cinquanta mil·límetres (± 50 mm). 
 
La posició horitzontal de la gàbia, seguint l'eix de pantalla, haurà de ser igual, després de formigonar, al valor de 
Projecte més menys setanta mil·límetres (± 70 mm). 
 
 

672.3.12. Excavació del terreny adjacent a la pantalla 

 
Els treballs d'excavació del terreny adjacent a la pantalla s'ajustaran al pla d'excavació establert en el Projecte o, 
en el seu defecte, fixat per la Direcció d’Obra, amb objecte que les sol·licitacions induïdes en els diversos 
elements de l'obra no excedeixin de les admissibles. 
 
Aquest pla inclourà els punts següents: 
 

 Dimensions i cotes de l'excavació. 

 Travades provisionals i definitives. 

 Seqüència de tots els treballs. 

 Intervals mínims i màxims a respectar entre el final d'un treball i el començament del següent. 
 

Durant els treballs d'excavació del terreny adjacent, es controlarà el comportament de la pantalla i es prendran les 
mesures oportunes. 
 
 

672.4. Amidament i abonament 

 
Les excavacions s’amidaran per metres cúbics (m3), deduïts dels Plànols, multiplicant la superfície de pantalla 
afectada pel gruix teòric de la mateixa. La profunditat de la pantalla es mesurarà des del pla de treball fins a la 
profunditat teòrica de les armadures més vint centímetres (20 cm). La longitud es mesurarà horitzontalment. 
 
El formigó s'amidarà per metres cúbics (m3) segons volum teòric, incloent els vint centímetres (20 cm) d'excés en 
profunditat, sense ser causa d'abonament un altre tipus d'excessos. Podrà abonar-se per metres cúbics (m3) de 
volum real si així ho indica expressament el Projecte. 
 
Les armadures d'acer es mesuraran i abonaran segons s'especifica a l'Article 600, «Armadures a utilitzar en 
formigó estructural » d'aquest Plec. 
 
Les bigues de lligat es mesuraran i abonaran segons s'especifica a l'Article 630, «Obres de formigó en massa o 
armat» d'aquest Plec. 
 
Els ancoratges es mesuraran i abonaran segons  s’especifica a l'Article 675, «Ancoratges» d'aquest Plec. 
 
La neteja superficial del parament vist de la pantalla s'abonarà per metres quadrats (m2) de parament vist, 
mesurats sobre Plànol, quan aquest treball estigui previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
No seran abonables les operacions de preparació de la plataforma de treball, execució de murets – guia , 
demolició de caps de panells, estintolaments provisionals de la pantalla, regularització del parament vist de la 
pantalla, ni qualsevol altra operació per a la que no s'hagi establert criteri d’amidament i abonament. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 

Normes de referència  
 

 UNE 36068. Barres corrugades d'acer soldable per a armadures de formigó armat. 

 UNE-EN 12350-2. Assaigs de formigó fresc. Part 2: Assaigs d’assentament. 
 
 
 
 

Article 673. Palplanxats metàl·lics 
 
 
 

673.1. Definició 

 
Es defineixen com palplanxats metàl·lics les parets formades per palplanxes metàl·liques que es claven al 
terreny, per constituir, degudament enllaçades, pantalles d'impermeabilització o resistència, amb caràcter 
provisional o definitiu. 
 
S'entén per pantalla de palplanxes combinada la composta per elements primaris i secundaris. Els elements 
primaris estan formats normalment per pilons metàl·lics, situats al terreny a intervals equidistants. Els elements 
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secundaris són generalment perfils metàl·lics de palplanxa, que es disposen en l'espai intermedi entre els 
elements primaris. 
 
 

673.2. Materials 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/92 
(modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de la 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

673.2.1. Palplanxes metàl·liques 

 
 

673.2.1.1. Condicions generals 

 

Les palplanxes seran perfils laminats d’acer al carboni sense aliatge especial, la resistència característica a 
tracció de les quals serà superior a tres-cents quaranta megapascals (340 MPa) o una altra superior que 
determini el Projecte. 
 
L'acer utilitzat haurà de permetre l'ús de soldadura elèctrica. 
 
En el cas de reutilització de palplanxes s’haurà de comprovar que compleixen les especificacions referents al 
tipus, grandària i qualitat de l’acer definits en el Projecte. 
 
Les palplanxes que s'haguessin torçat per qualsevol causa, s'adreçaran, de manera que la seva fletxa màxima, 
respecte a la recta definida per els seus dos (2) extrems, no sigui major que un dos-centè (1/200) de la seva 
longitud. 
 
L'estat de les pestanyes d'unió d'unes palplanxes amb altres haurà de ser acceptable i permetrà el seu enfilat 
sense cap dificultat, produint una unió sòlida i estanca. 
 
En cas d'utilitzar materials de segellat, per reduir la permeabilitat de les unions entre palplanxes, aquests hauran 
de complir les especificacions definides en el Projecte. Tret que es disposi d'experiència prèvia contrastada, o  
d’assajos representatius sobre model del mètode a utilitzar per al segellat de les unions entre palplanxes, s’haurà 
de comprovar, mitjançant assajos adequats sobre trams d'unió segellats, que el mètode proposat compleix els 
requisits d'impermeabilització de la pantalla de palplanxes especificats en el Projecte. 
 
 

673.2.1.2. Forma i dimensions 

 

Els perfils i pes de les palplanxes seran els que figurin en Projecte, admetent, per a la seva longitud, unes 
toleràncies de vint centímetres (20 cm) en més i de cinc centímetres (5 cm) en menys. 
 
El tall de les palplanxes a la seva deguda longitud s'efectuarà per mitjà de serra o bufador. 
 
 

673.3. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
La clava de les palplanxes podrà efectuar-se per mitjà de maces de copejament (lentes o ràpides, de simple o 
doble efecte), a pressió o mitjançant aparells vibradors adequats. 
 

En el cas de maces de simple efecte, el pes de la maça pròpiament dita no serà inferior a la quarta part (1/4) del 
pes de la palplanxa si es claven les palplanxes d'una en una, o a la meitat (1/2) del pes de la mateixa si es claven 
per parelles. L'energia cinètica desenvolupada en cada cop, per les maces de doble efecte, serà superior a la 
produïda, també en cada cop, per la de simple efecte especificada, caient des d’una altura de seixanta 
centímetres (60 cm). 
 
Les maces hauran de ser guiades en tot el seu recorregut per un dispositiu de guia aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
 

673.4. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
L’ús i emmagatzematge de les palplanxes es realitzarà de tal manera que garanteixi la seguretat de les persones i 
instal·lacions. Haurà d’assegurar-se així mateix que no es provoquin danys significatius en la geometria, elements 
de unió o revestiment de les palplanxes. 
 
Les palplanxes de dimensions o característiques diferents s’hauran d'emmagatzemar de forma separada i 
identificar-se adequadament. 
 
Per definir la forma d'emmagatzematge, nombre de palplanxes per apilament i disposició dels suports es tindrà en 
compte la longitud i rigidesa d'aquestes, a fi d'evitar que es produeixin danys en les mateixes. 
 
En els emmagatzematges de palplanxes amb tractaments superficials, es disposaran separadors entre cada 
palplanxa. 
 
Qualsevol variació en les característiques de les palplanxes definides en Projecte (variació de longitud, augment 
de resistència, etc.), deurà ser aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
Es disposaran guies per a les palplanxes, que poden consistir en una doble fila de taulons, o peces de fusta de 
major secció, col·locats a poca altura del sòl, de manera que l'eix de buit intermedi coincideixi amb el de la 
pantalla de palplanxes a construir. Aquesta doble fila de taulons estarà sòlidament subjecta i apuntalada al 
terreny, i la distància entre les seves cares interiors no excedirà del gruix de la paret de palplanxes en més de dos 
centímetres (2 cm). 
 
Els caps de les palplanxes clavades per percussió hauran d'estar protegides per mitjà de capellets o “sofrideras” 
adequats, per evitar la seva deformació pels cops. En la seva part inferior, les ranures de les pestanyes d'unió 
d'unes palplanxes amb altres es protegiran, en la mesura que es pugui, de la introducció de terreny en la mateixa 
(el que dificultaria l'enfilat de les palplanxes que es clavin a continuació), tapant l'extrem de l'esmentada ranura 
amb un rebló, clau, cargol, o qualsevol peça anàloga allotjada, però no ajustada en el dit extrem de manera que 
romangui al seu lloc durant la clava, però que pugui ser fàcilment expulsada per una altra palplanxa que s'enfili a 
la ranura i arribi a major profunditat. Excepte especificació del Projecte o, en el seu defecte, de la Direcció d’Obra, 
no es prendrà cap precaució especial per assegurar d’estanqueïtat de les juntes. 
 
La clava de les palplanxes es continuarà fins a aconseguir la penetració mínima en terreny ferm estipulada en 
Projecte o, en el seu defecte, per la Direcció d’Obra. 
 
Acabada la clava, es tallaran, si és necessari, les palplanxes, de manera que els seus caps quedin alineats 
segons el perfil definit en Projecte, i es construirà, si procedeix, la biga de trava. 
 
Els empalmaments de palplanxes s'efectuaran amb trossos de longitud apropiada, que s'uniran per soldadura, de 
manera que l'angle de les dues parts soldades no sigui superior a tres graus sexagesimals (3º), en qualsevol 
direcció. 
 
Les ajudes a la clava, tals com llança  d’aigua, preperforació o lubrificació de juntes, seran utilitzades únicament 
amb el consentiment per escrit de la Direcció d’Obra. 
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673.5. Toleràncies 

 

Excepte especificació en contra del Projecte, la posició i verticalitat de les pantalles de palplanxes, una vegada 
col·locades haurà de complir les toleràncies definides a la Taula 673.1. 
 

 
Taula 673.1 

 

Tipus de pantalla Descripció 
Posició del cap de 
la palplanxa mm 

Verticalitat (2) del metre superior  
en totes les direccions  

Percentatge 

Pantalla de palplanxes (6) 
A terra ≤ 75 (1) ≤ 1,0 (3) 

Sobre aigua ≤ 100 (1) ≤ 1,5 (3) 

Pantalla combinada (7) Pilons primaris   ≤ 20 (4) (5) ≤ 0,5 (5) 

(1) Perpendicular a la pantalla. 
(2) Si la direcció de l’eix de les palplanxes definida en el Projecte difereix de la vertical, les toleràncies especificades a la taula 
hauran de prendre’s amb relació a aquella direcció. 
(3) En sòls difícils es considerarà el límit del dos per cent (2%), tret especificació en contra del Projecte. 
(4) En totes les direccions horitzontals. 
(5) El Projecte o la Direcció d’Obra podran modificar aquests valors, en cada cas, depenent de la longitud, tipus i nombre dels 
elements de palplanxa entremitjos, i de les condicions del sòl, amb la finalitat de reduir al màxim el risc de desenfilat. 
(6) Excloses les palplanxes planes. 
(7) A terra i sobre aigua. 

 
 

Si la cota del peu de les palplanxes o pilons primaris difereix, un vegada clavat, en més de dos-cents cinquanta 
mil·límetres (250 mm) de l'especificada en Projecte, haurà d'informar-se la Direcció d’Obra i s'estarà al que 
aquesta determini. 
 
Si els caps de les palplanxes difereixen, una vegada clavades, en més de cinquanta mil·límetres (50 mm) del 
nivell especificat en Projecte, les palplanxes han de tallar-se al nivell adequat, amb una precisió de vint 
mil·límetres (20 mm). 
 
Els sistemes de mesura utilitzats per controlar la posició i inclinació de les palplanxes han d'estar en concordança 
amb la precisió cercada en cada cas i ser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
 

673.6. Requeriments especials 

 

Si el Projecte planteja condicionants estrictes en relació amb la impermeabilitat de les palplanxes, prèviament a la 
seva execució haurà de presentar-se a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació, un informe amb una descripció 
detallada de totes les activitats, materials i procediments i assajos previstos, als efectes de garantir la mateixa. 
 
Si hi ha estructures o instal·lacions sensibles en l'entorn de l'obra, s’ha de verificar mitjançant proves de clava o 
per experiències prèvies, la seguretat d'aquestes. 
 
 

673.7. Amidament i abonament 

 

Els palplanxats metàl·lics s'amidaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats al terreny després 
de procedir, en el seu cas, a l'operació d'enrasament. 
 
L'abonament dels empalmaments, per soldadura, de les palplanxes es considerarà inclòs en el preu del 
palplanxat, tret que s'especifiqui el contrari en el Projecte. 
 

Si les palplanxes haguessin de ser clavades a més profunditat de l'estipulada en Projecte, fins a un excés del 
cinquanta per cent (50%), el Contractista no podrà reclamar variació dels preus unitaris del Contracte per aquest 
concepte. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 
 

Article 675. Ancoratges  
 

 

 
675.1. Definició 

 

Ancoratge: Dispositiu capaç de transmetre una càrrega de tracció, aplicable sobre el mateix, a una zona del 
terreny capaç de suportar el dit esforç. 
 
El dispositiu es composa, bàsicament, de: 
 

 Cap: Part de l'ancoratge que transmet  l’esforç de tracció de l'armadura a la placa de repartiment o a 
l'estructura. 

 Armadura: Part longitudinal, en general barra o cable, de l'ancoratge que, treballant a tracció, està 
destinada a transmetre la càrrega des del cap fins al terreny. Es divideix en: 

 

o Longitud lliure: Longitud de l'armadura compresa entre el cap de l'ancoratge i l'extrem 
superior de la longitud fixa o bulb. 

o Bulb o longitud fixa: Zona de l'ancoratge destinada a transmetre la càrrega de l'ancoratge al 
terreny, en general mitjançant una beurada. 

 

Per la seva forma de treballar, els ancoratges es classifiquen en: 
 

 Ancoratge passiu: Aquell que entra en tracció per sí sol, en oposar-se el cap al moviment del terreny 
inestable o de l’estructura. 

 Ancoratge actiu: Aquell en que, una vegada instal·lat, l’armadura es pretesa fins a la càrrega de projecte 
que pot coincidir amb la càrrega última de treball o ser només una fracció d’aquesta. 

 

En funció de la vida útil, els ancoratges es classifiquen en: 
 

 Ancoratges temporals: Aquells en que la vida útil no és superior a dos (2) anys. 

 Ancoratges permanents: Aquells en que la vida útil es considera superior a dos (2) anys. 
 
 

675.2. Materials i productes 

 
La connexió entre l'ancoratge i l'estructura haurà de ser capaç d'adaptar-se a les deformacions previstes al llarg 
de la vida de l'ancoratge. 
 
El conjunt de materials utilitzats hauran de ser compatibles entre si. Aquesta condició adquireix particular 
importància entre materials que es trobin en contacte directe. Les característiques dels materials no seran 
susceptibles de patir modificació durant la vida de l'ancoratge. 
 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
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Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/92 
(modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de la 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

675.2.1. Armadura 

 
Es complirà allò que s’especifica en els articles 240 «Barres corrugades per a formigó estructural », 243 «Filferros 
per a formigó pretesat », 244 «Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretesat» i 245 «Cordons de 
set (7) filferros per a formigó pretesat», de aquest Plec, així com a les UNE 36068 o UNE 36094 segons el cas. 
 
Únicament es podran utilitzar altres materials si la seva adequació als ancoratges està suficientment comprovada, 
i a més caldrà el consentiment explícit del Projecte o de la Direcció d’Obra. 
 
 

675.2.2. Cap d’ancoratge 

 
El cap d'ancoratge haurà de permetre la posada en càrrega de l'armadura, suportar la tensió de prova, la tensió 
de bloqueig i, si fos necessari, un relaxament i una nova posada en càrrega en tensió. Haurà de ser capaç de 
suportar el cent per cent (100%) de les característiques de tensió de l'armadura. 
 
Haurà d'estar projectat per permetre desviacions angulars de l'armadura, respecte a la direcció normal al cap, de 
tres graus sexagesimals (3º) al noranta-set per cent (97%) de la resistència característica (fpk) de l'armadura. 
 
Haurà de transmetre la càrrega de l'armadura a l’estructura principal o al terreny a través d'elements d'acer o 
formigó convenientment projectats. 
 
 

675.2.3. Maneguets per a empalmament d’armadures 

 
Els maneguets no hauran de disminuir la resistència a tracció de l'armadura. 
 
Serà necessari que l'armadura no porti cap maneguet a la zona de bulb. 
 
No hauran de modificar la protecció contra la corrosió, ni el moviment lliure de la longitud d'allargament. 
 
 

675.2.4. Bulb d’ancoratge 

 
A fi d'ancorar amb la longitud de bulb necessària s'hauran d'utilitzar, excepte prescripció en contra del Projecte o 
de la Direcció d’Obra, armadures perfilades o nervades. 
 
Els acers de pretesat que tinguin una superfície llisa, només podran ser utilitzats si s’ancoren amb l'ajuda de 
dispositius d'ancoratge especials. Això haurà de venir fixat en Projecte o ser acceptat per la Direcció d’Obra, i 
s'haurà de comprovar la seva validesa mitjançant un assaig previ. 
 
Quan s'utilitzin longituds de bulb inferiors a tres metres (3 m), per transmetre tensions de bloqueig superiors a 
tres-cents kilo Newton (300 kN), la idoneïtat de la beurada de segellat haurà de ser confirmada per assajos previs. 
 
 

675.2.5. Separadors i altres elements col·locats en la perforació 

 
Totes les beines instal·lades hauran de disposar d'un recobriment mínim de deu mil·límetres (10 mm) de beurada 
a la paret de l'orifici de perforació. 
 

A fi de garantir, a l'orifici de perforació, un posicionament correcte de les armadures, dels seus components, dels 
elements de protecció contra la corrosió o de qualsevol altre element, s'hauran de col·locar separadors o 
centradors de manera que es respectin les exigències de recobriment mínim de la beurada. Aquests separadors 
no hauran d'interferir en la injecció de la beurada. 
 
La concepció dels centradors haurà de tenir en compte la forma de la perforació, possibles acampanaments en 
aquesta, i la susceptibilitat del terreny a ser danyat durant la inserció de l'armadura. 
 
 

675.2.6. Beurada de ciment i additius 

 
Quan la beurada de ciment s'utilitzi per a segellar l'armadura a la beina, serà convenient que la relació 
aigua/ciment no excedeixi un valor de zero amb quatre (0,4), per minimitzar l’aigua lliure. 
 
Les relacions aigua/ciment, per a les beurades dels bulbs, s'hauran d'elegir en concordança amb les propietats 
del terreny, i el seu rang de variació haurà de trobar-se en el interval de zero amb quatre a zero amb sis (0,4 a 
0,6). 
 
Amb l'acer de pretesat únicament es podran utilitzar aquells ciments i addicions en el seu cas, que especifiqui la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o normativa vigent que la substitueixi. 
 
Els ciments, que no corroeixin ni danyin als acers de pretesat, podran ser utilitzats en la injecció de beurada en 
armadures pretesades. 
 
Haurà de tenir-se en compte l'agressivitat del medi, a l'hora d’escollir el tipus de ciment per a les beurades en 
contacte amb el terreny circumdant. 
 
Es podran utilitzar additius per millorar la manejabilitat, reduir l'aigua lliure o la retracció i per augmentar el 
desenvolupament de les resistències. 
 
L'ús d'additius amb acers de pretesat haurà de realitzar-se d'acord amb la Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08) o normativa vigent que la substitueixi i amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra. Els additius no 
hauran de presentar elements susceptibles de danyar els acers de pretesat o la pròpia beurada. 
  
Serà convenient realitzar assajos de laboratori «in situ», a fi de verificar el comportament de la mescla. 
 
 

675.2.7. Resines 

 
Les resines i morters de resina es podran utilitzar en l'execució d'ancoratges, en comptes de les beurades de 
ciment. 
 
La resina proposada per a l'execució d'ancoratges haurà de rebre el vist-i-plau de la Direcció d’Obra. 
 
Serà convenient realitzar assajos de laboratori «in situ», a fi de verificar el comportament de la mescla. 
 
 

675.2.8. Protecció contra la corrosió 

 
Considerant que no hi ha cap procediment exacte per definir, amb una precisió suficient, els condicionants de 
corrosió, per a poder predir l'evolució d'aquesta última al llarg del temps, tots els elements d’acer d'un ancoratge, 
posats directa o indirectament en tensió, s’hauran de protegir contra la corrosió durant la seva vida útil. Els 
elements de protecció hauran de ser capaços de transmetre les sol·licitacions aplicades a l'armadura de 
l'ancoratge, quan sigui necessari. 
 
El tipus de protecció contra la corrosió vindrà donada per la vida útil prevista per a l'ancoratge. 
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675.2.8.1. Ancoratges temporals 

 

Els elements d'acer d'un ancoratge provisional hauran de tenir una barrera de protecció que impedeixi la corrosió 
durant una durada mínima de dos (2) anys. 
 
En cas de prolongar temporalment la vida d'un ancoratge provisional, o bé que l'ancoratge es col·loqui en un 
terreny amb agressivitat corrosiva, s'hauran de prendre mesures suplementàries per protegir tots els components 
de l'ancoratge de la corrosió, les quals hauran de tenir el vist-i-plau de la Direcció d’Obra. 
 
El Projecte especificarà els sistemes concrets de protecció temporal a utilitzar així com els requisits a complir pels 
mateixos. 
 
 

675.2.8.2. Ancoratges permanents 

 

Tots els elements d'acer d'un ancoratge permanent que siguin inaccessibles hauran de complir algun dels 
requisits següents: 
 

 Dos (2) barreres anticorrosió, a fi que si una d'elles es danya durant la instal·lació l'altra romangui intacta. 

 Una (1) sola barrera anticorrosió, la integritat de la qual haurà de ser demostrada bé mitjançant assaig del 
sistema d'execució del ancoratge o bé mitjançant comprovació de cada ancoratge després de la seva 
instal·lació. 

 Tot sistema d'ancoratge, l'experiència del qual sobre la idoneïtat del mateix estigui suficientment 
documentada, es podrà utilitzar sota la aprovació de la Direcció d’Obra. 

 
El Projecte especificarà els sistemes concrets de protecció permanent a utilitzar així com els requisits a complir 
pels mateixos. 
 
 

675.2.9. Components i materials utilitzats habitualment com a protecció contra la corrosió 

 
 

675.2.9.1. Beines i conductes plàstics 

 

Les beines i conductes plàstics hauran de complir les prescripcions de les normes referents a aquests materials. 
En particular deuran ser contínues, estanques a la humitat i resistents als rajos ultraviolat durant la durada del seu 
emmagatzematge. Les juntes dels elements plàstics hauran d'estar segellades hermèticament per contacte 
directe mitjançant producte d’estanqueïtat, de tal manera que s'impedeixi el pas de la humitat. 
 
El gruix mínim de paret d'una beina exterior corrugada, comú a una o més armadures haurà de ser de: 
 

 Un mil·límetre (1 mm) per a un diàmetre intern inferior a vuitanta mil·límetres (80 mm). 

 Un mil·límetre i mig (1,5 mm) per a un diàmetre intern comprès entre vuitanta i cent vint mil·límetres (80 i 
120 mm), ambdós inclosos. 

 Dos mil·límetres (2 mm) per a un diàmetre intern superior a cent vint mil·límetres (120 mm). 
 

El gruix mínim de paret d'una beina exterior llisa, haurà de ser superior en un mil·límetre (1 mm) a la requerida per 
als tubs corrugats o bé haurà d'estar reforçada, en proporció equivalent. 
 
El gruix mínim de paret per a una beina interior llisa haurà de ser d'un mil·límetre (1 mm), i en el cas de beina 
corrugada de zero amb vuit mil·límetres (0,8 mm). 
 
Per transferir les càrregues, els conductes de plàstic hauran de ser nervats o corrugats, excepte indicació 
justificada en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra. L'amplitud i la freqüència de les corrugues haurà d'estar 

relacionada amb el gruix de la paret, havent de ser capaços de transferir les càrregues sense presentar 
lliscament. 
 
 

675.2.9.2. Maneguets termoretràctils 

 

Es podran utilitzar maneguets termoretràctils per encapsular els components de protecció contra la corrosió que 
recobreixen la superfície d’un element d'acer. 
 
L'escalfament de la beina termoretràctil haurà de realitzar-se de tal manera que les altres beines o tubs de plàstic 
no resultin cremades ni deformades per reblaniment. 
 
El percentatge de retracció haurà de ser suficient per prevenir qualsevol aparició de forats a llarg termini. El gruix 
de la paret dels maneguets, després de la retracció, no haurà de ser inferior a un mil·límetre (1 mm). 
 
 

675.2.9.3. Dispositius d’estanqueïtat 

 

Les juntes mecàniques hauran d'estar segellades amb juntes tòriques, juntes d’estanqueïtat o maneguets 
termoretràctils. 
 
La junta, o qualsevol altre dispositiu equivalent haurà de prevenir qualsevol fuita del reblert o qualsevol penetració 
d'aigua des de l'exterior, sigui quin sigui el moviment relatiu entre els elements considerats. 
 
 

675.2.9.4. Beurades de ciment 

 

Es considerarà com a protecció temporal i/o permanent la injecció de beurada de ciment en el forat de perforació, 
amb la condició que el recobriment de l'ancoratge no sigui inferior a deu mil·límetres (10 mm) en tota la seva 
longitud, havent de comprovar que en qualsevol condició de càrrega de l'ancoratge l'ample de les fissures no 
excedeix de zero amb un mil·límetres (0,1 mm). 
 
Es podrà realitzar una de les dues barreres de protecció per injecció d'una beurada de ciment dens, 
convenientment controlat, amb la condició que el gruix de recobriment entre l'armadura i la segona barrera no 
sigui inferior a cinc mil·límetres (5 mm) i amb la condició d'haver comprovat que l'amplària de qualsevol fissura, 
produïda en condicions de càrrega normals, no sigui superior a zero amb un mil·límetres (0,1 mm). 
 
El repartiment de fissures i de les seves amplàries pot, en certes condicions, dependre de la posició de les 
corrugues del tendó. 
 
 

675.2.9.5. Resina 

 

Les beurades a base de resina injectada, o col·locades de manera controlada, es podran utilitzar com a barrera 
de protecció permanent sempre que s'obtingui un recobriment mínim del tendó de cinc mil·límetres (5 mm), 
estiguin tancades, no pateixin contraccions i no presentin fissures. 
 
 

675.2.9.6. Productes per a la protecció contra la corrosió 

 
Podran ser utilitzats, com a protecció contra la corrosió, productes derivats del petroli (ceres) i de greixos. El 
Projecte inclourà explícitament les condicions i criteris d'acceptació a exigir a aquest tipus de productes. 
 
Aquests productes no hauran de ser oxidables i seran resistents als atacs de bacteris i microorganismes. 
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Els productes de protecció contra la corrosió, utilitzats com a barreres permanents, hauran d’estar tancats en una 
beina resistent, estanca a la humitat i tancada per un caputxó no susceptible a la corrosió. En aquestes 
circumstàncies, aquests productes es podran utilitzar igualment per reomplir cavitats i per servir com a lubricants i 
impedir la presència de gas o aigua. 
 
 

675.2.9.7. Tubs i caputxons metàl·lics 

 
Es podran utilitzar peces metàl·liques com a barreres permanents contra la corrosió sempre que aquestes 
estiguin convenientment protegides externament. Aquest tipus de protecció es podrà obtenir amb beurades de 
ciment dens, amb formigó, amb galvanització en calent o amb  l’aplicació de diverses capes de materials de 
revestiment, sempre que vinguin indicades en el Projecte o la Direcció d’Obra hagi donat explícitament el seu 
vistiplau. 
 
Quan les dites peces estiguin sotmeses a tensió durant el procés de càrrega, només podran ser considerades barreres 
contra la corrosió si es comprova la seva validesa mitjançant assajos. 
 
 

675.3. Execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

675.3.1. Perforació 

 
Els trepants per a la col·locació dels ancoratges es perforaran d'acord amb els diàmetres, profunditats i posicionament 

indicats en els Plànols, excepte especificació en contra de la Direcció d’Obra. 

 
El diàmetre de la perforació haurà d'assegurar el recobriment especificat de beurada al llarg de la longitud del bulb. 
 
El mètode de perforació haurà de ser seleccionat en funció de les propietats del sòl amb l'objectiu d'evitar alteracions en 
el mateix, excepte aquelles que puguin ser considerades com necessàries per mobilitzar la resistència de càlcul de 
l'ancoratge. 
 
Els fluids de perforació, i els eventuals additius, no hauran de presentar efectes adversos sobre l'armadura, sobre la 
seva protecció o sobre la beurada. 
 
Els procediments per contrarestar la pressió d'aigua i d'evitar surgències, ensorrament del trepant o erosió durant les 
operacions de perforació, posada en obra i injecció han de ser determinats amb antelació i aplicats quan siguin 
necessaris. 
 
El procés de perforació s'haurà de realitzar de tal manera que qualsevol variació en les característiques del terreny que 
hagin servit de base en el disseny de l'ancoratge pugui ser detectada immediatament. 
 
La perforació de cada forat haurà de reflectir-se en un comunicat, en el qual, es recolliran les dades referents a la 
classe de terreny, gruix de les capes, etc., de tal manera que si es produeixen variacions amb relació a allò que s'ha 

previst es puguin detectar i comunicar a la Direcció d’Obra. En aquests comunicats s'inclouran, així mateix, les pèrdues 

de fluid de perforació i les possibles incidències durant l'avanç. 
 
 

675.3.2. Fabricació, transport, emmagatzematge i posada en obra 

 
 

675.3.2.1. Fabricació, transport i emmagatzematge 

 

Durant el procés de fabricació i emmagatzematge, els ancoratges i els seus components hauran de conservar-se 
en un ambient sec i net d'elements que puguin danyar a les armadures o les beines de protecció, com aigua, olis, 
greixos o efectes tèrmics. Les armadures hauran d'estar perfectament lliures d'òxid. 
 
Durant la manipulació de l'ancoratge es prestarà especial atenció en no retòrcer-ho i a evitar excessives 
curvatures que poguessin danyar o desorganitzar el seu acoblament, evitant, així mateix, danyar els centradors – 
separadors i els mitjans de protecció contra la corrosió. 
 
En el cas que l'armadura tingui cables engreixats s'haurà de prestar especial atenció a la neteja dels mateixos a 
la zona d'adherència. 
 
La utilització de dissolvents s'haurà de realitzar amb precaució, comprovant en cada cas que els dissolvents no 
presenten agressivitat en contacte directe amb els components de l'ancoratge. 
 
Els centradors i separadors de l'armadura hauran de quedar sòlidament subjectes a la mateixa. L'espaiament dels 
centradors dependrà fonamentalment de la rigidesa de l'armadura i del seu pes per unitat de longitud. 
 
Les armadures s'hauran d'inspeccionar abans de la seva introducció en el trepant, amb l'objectiu de poder 
reparar, abans de la seva col·locació, qualsevol dany que poguessin presentar. 
 
Durant la càrrega, transport i posada en obra dels ancoratges s'hauran de prendre les precaucions necessàries 
per no deformar-los o danyar els seus components i elements de protecció contra la corrosió. 
 
Abans de procedir a la posada en obra es considera convenient procedir a revisar l'estat de la perforació i 
l'absència de possibles obstruccions en la mateixa. 
 
Els intervals de temps que requereixin les diferents operacions en l'execució d'un ancoratge s'hauran de 
determinar en funció de les propietats del terreny, tendint, en qualsevol cas, a intervals el més curts possibles. 
 
 

675.3.2.2. Injecció 

 

Totes les operacions d'injecció, tals com sistema d'injecció, volums, pressions, etc., es consignaran en un 
comunicat de treball. 
 
La composició de les barreges d'injecció dependrà de la natura del sòl. 
 
En presència de sòls agressius s’hauran d’utilitzar ciments resistents als mateixos. 
 
La preinjecció, en cas de ser necessària, es realitzarà, en general, reomplint la perforació mitjançant beurada de 
ciment. Les beurades de sorra/ciment s'utilitzaran generalment en roques o en sòls cohesius fortament 
consolidades que presentin fissures parcialment reblertes o obertes, i en sòls no cohesius permeables per reduir 
la pèrdua de beurada. 
 
Les injeccions químiques, l'ús de les quals es troba fora de la pràctica normal, en cas d’utilitzar-ne, hauran de 
verificar que no contenen elements que puguin danyar a l'ancoratge. 
 
 

675.3.2.2.1 Injecció de l'ancoratge 
 

S'haurà de procedir a injectar al més aviat possible un vegada col·locat l'ancoratge en el trepant. 
 
La boca del conjunt d'injecció haurà de romandre sempre submergida en la beurada durant tot el procés 
d'injecció, devent prosseguir la injecció fins que la consistència de la beurada emergent sigui similar a la de la 
beurada injectada. 
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El procés d'injecció s'haurà de realitzar sempre des de la zona més baixa a injectar cap a dalt, i no haurà 
d'interrompre's un vegada iniciat el procés. El mètode emprat haurà d'assegurar l'eliminació de l'aire i de l'aigua 
per aconseguir reomplir íntegrament el trepant. Quan estigui prevista una injecció repetitiva o una reinjecció 
s'haurà d'incorporar un sistema de tubs maneguet. 
 
Les injeccions selectives a alta pressió podran ser utilitzades per augmentar la resistència de l'ancoratge, per 
l'efecte de millora que la beurada indueix al terreny. Aquesta operació podrà realitzar-se abans o després de la 
col·locació de l’ancoratge. 
 
El procés d'injecció haurà d'assegurar que no es transmeti la força del terreny a l'ancoratge més que a la zona del 
bulb. 
 
Després de realitzada la injecció no es manipularà l'ancoratge fins que s’assoleixi la resistència característica 
necessària estipulada en Projecte. En general es considerarà suficient, per a procedir al tesat de l'ancoratge, un 
interval de temps de set dies (7 d) des de la finalització del procés d'injecció del mateix. Aquest termini es pot 
reduir en funció de l'ús d’accelerants d’adormiment. 
 
 

675.3.2.3. Equips i tesat dels ancoratges 

 

Els equips de tesat hauran de ser regularment calibrats. 
 
L'operació de tesat dels ancoratges s’haurà de fer preferentment en una sola operació. Els equips que apliquin 
una sol·licitació individual, no simultània per cada cable s’hauran d’equipar amb un dispositiu de mesura 
permanent per poder calcular la tensió total aplicada a l'ancoratge durant el tesat. 
 
La seqüència del procés de tesat dels ancoratges s'haurà d'especificar abans del inici dels treballs. 
 
Durant els assajos i fases de tesat dels ancoratges s'haurà d'assegurar que no es produeix cap deteriorament en 
la integritat dels mateixos. 
 
 

675.4. Assajos, vigilància i control 

 
Es consideren tres tipus d'assajos: 
 

 Assajos d'investigació. 

 Assajos d'adequació o idoneïtat. 

 Assajos d'acceptació. 
 

Els mètodes de posada en càrrega seran els recollits en les NLT 257 i NLT 258. 
 
Durant els períodes de manteniment de la tensió, quan es determini la fluència, la precisió de les mesures haurà 
de ser de cinc centèsimes de mil·límetre (0,05 mm). Quan no es mesuri la fluència la precisió requerida serà de 
zero amb cinc mil·límetres (0,5 mm). 
 
La sensibilitat dels aparells de mesura de la fluència serà una centèsima de mil·límetre (0,01 mm). 
 
La mesura de traccions als ancoratges  s’haurà de realitzar amb precisió igual o superior al dos per cent (2%) de 
la tensió màxima aplicada durant cada assaig. 
 
La sensibilitat dels dispositius utilitzats en els assajos de relaxació de tensions serà igual o superior al zero amb 
cinc per cent (0,5%) de la tensió de prova. 
 
La tensió de referència adoptada, amb relació a la qual es mesuren totes les tensions haurà de ser, normalment, 
una dècima part de la tensió de prova Pp (Pa = 0,1 Pp). 
 

Podrà prendre's una tensió de referència superior quan després d'alguns cicles de càrrega apareguin 
allargaments no esperats o excessius de l'armadura. 
 
Si no es sobrepassaran els límits de fluència o de pèrdua de tensió, el valor màxim de la tensió de bloqueig P0 

haurà de limitar-se a zero amb sis vegades la tensió característica de ruptura de l'acer (P0 ≤ 0,6 Ptk). 
 
En els assajos d'idoneïtat, i en els d’acceptació, quan es sobrepassi el valor límit de fluència, o de pèrdua de 
tensió, s’haurà de disminuir el valor de la tensió de bloqueig fins a aconseguir un valor que permeti respectar el 
criteri de fluència o de pèrdua de tensió. 
 
 

675.4.1. Assajos d’investigació 

 
Els assajos d'investigació es realitzaran prèviament a l'execució dels ancoratges. Serà recomanable realitzar 
aquests assajos quan els ancoratges vagin a ser realitzats en terrenys amb propietats que no han estat 
verificades en assajos anteriors o quan les tensions, a les que estaran sotmesos, siguin superiors a les adoptades 
en condicions de terreny semblants ja conegudes. 
 
En aquestes condicions s'haurà de determinar: 
 

 La resistència del bulb de l'ancoratge, Ra, en el contacte terreny–beurada. 

 La longitud lliure aparent de l'armadura, Lap. 

 La càrrega crítica de fluència de l'ancoratge, o les característiques de fluència de l'ancoratge a diferents 
càrregues fins al trencament segons NLT 258. 

 

El procediment d'aplicació de càrrega es farà d'acord amb allò que s'ha establert pel mètode d'assaig utilitzat. 
 
 

675.4.2. Assajos d’adequació o idoneïtat 

 
Abans de l'execució d'aquests assajos s’haurà de disposar del conjunt de resultats i interpretació dels assajos 
d'investigació realitzats. 
 
Els assajos d'idoneïtat hauran de confirmar: 
 

 La capacitat de l'ancoratge de suportar la tensió de prova Pp. 

 Les característiques de fluència o de la pèrdua de tensió de l'ancoratge fins a la tensió de prova Pp. 

 La longitud lliure aparent de l'armadura, Lap. 
 

Es realitzaran almenys tres (3) assajos d'idoneïtat en condicions idèntiques als ancoratges de l'obra. 
 
El procediment d'aplicació de càrrega es farà d'acord amb allò que s'ha establert pel mètode d'assaig utilitzat. 
 
 

675.4.3. Assajos d’acceptació 

 
Aquests assaigs s'hauran de realitzar sistemàticament en el tesat de tots els ancoratges. 
 
Els objectius d'aquests assajos són: 
 

 Comprovar la capacitat de l'ancoratge de suportar la tensió de prova, Pp. 

 Determinar la longitud lliure aparent de l’armadura, Lap. 

 Confirmar les característiques de fluència o pèrdua de tensió en l'estat límit de servei. 
 

El procediment d'aplicació de la càrrega es farà d'acord amb allò que s'ha establert pel mètode d'assaig utilitzat. 
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675.5. Amidament i abonament 

 
El Projecte tipificarà els ancoratges a utilitzar en funció de la seva longitud i càrrega admissible. Cada tipus 
d'ancoratge s'amidarà en funció dels següents conceptes: 
 

 Unitat de parts fixes de l'ancoratge, que inclourà el cap, placa, tesat i sistemes de protecció externa 
(caputxons, etc.). 

 Metre lineal (m) d'ancoratge realment executat, incloent el conjunt d'operacions i subministraments 
necessaris per a la seva execució. 

 

Aquesta unitat es mesurarà sempre des de la cara de suport del cap d’ancoratge. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 

 

675.6. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  
 

 UNE 36068. Barres corrugades d'acer soldable per a armadures de formigó armat. 

 UNE 36094. Filferros i cordons d'acer per a armadures de formigó pretesat. 

 NLT 257. Assaig de posada en càrrega d'un ancoratge mitjançant cicles incrementals per a la 
determinació del desplaçament per fluència de el cap de l'ancoratge. 

 NLT 258. Assaig de posada en càrrega d'un ancoratge mitjançant fases incrementals per a la 
determinació del desplaçament per fluència de el cap de l'ancoratge. 

 
 
 
 

Article 676. Injeccions  
 

 

 
676.1. Definició 

 
La injecció d'un terreny implica la introducció en el mateix, per reduir el seu grau de permeabilitat i/o millorar les 
seves condicions mecàniques, d'una barreja fluida que posteriorment s’adorm i endureix. 

 
En el procés es controla indirectament la col·locació a distància de materials bombejables mitjançant l'ajust de les 
seves propietats reològiques i dels seus paràmetres de col·locació (pressió, volum, cabal). 
 
A l'Article es contemplen els següents tipus d'injecció: 
 

 Impregnació: Substitució de l'aigua i/o gas intersticial en un mitjà porós, per una beurada injectada a una 
pressió suficientment baixa, que asseguri que no es produeixen desplaçaments significatius de terreny. 

 Reblert de fissures: Injecció de beurada a les fissures, diàclasis, fractures o discontinuïtats, en general, en 
formacions rocoses. 

 Reblert de buits: Consisteix en la col·locació d'una beurada, amb un alt contingut de partícules, per al 
reblert de grans buits. 

 Injecció per compactació: Consisteix en un mètode d'injecció amb desplaçament del terreny, en el qual 
s'introdueix un morter d'alta fricció interna en una massa de sòl. 

 Fracturació hidràulica: Consisteix en la injecció del terreny mitjançant la seva fracturació per beurada, 
amb una pressió per damunt de la seva resistència a tracció i de la seva pressió de confinament. També 
es denomina hidrofracturació, hidrofissuració, «hidrojacking» o «claquage». 

 

Com a processos d'injecció es contemplen els següents: 
 

 Injecció des de la boca de la perforació: Consisteix a introduir la beurada des de la boca del sondeig, 
obturant a la part superior. 

 Injeccions per fases descendents: Consisteix en un procés en el qual es perfora i s’injecta un tram de 
terreny, reperforant i injectant a continuació el tram immediat inferior. També es pot aplicar aquest mètode 
amb la col·locació d'obturadors, iniciant-se el procés d'injecció progressivament cap al fons del sondeig. 

 Injeccions per fases ascendents: Es tracta d'un procés d'injecció per trams successius, començant des de 
la part inferior de la zona a injectar fins a la zona superior. 

 Injecció per fases repetitives mitjançant tubs maneguet: Es tracta d'un procediment que permet tractar 
repetidament, en diferents fases, un mateix punt, sense reperforació, per a la qual cosa es perfora un 
forat col·locant al seu interior un tub, denominat «tub maneguet», que té una sèrie de forats perifèrics, 
obturats exteriorment per maneguets de goma, que serveixen de vàlvules antirretorn, pels que surt la 
beurada. L'espai anul·lar entre el tub i el terreny es reomple, constituint el que es denomina «gaine», amb 
l'objectiu d'aconseguir una obturació longitudinal contínua. 

 
 
676.2. Materials i productes 

 
 

676.2.1. Requisits generals 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
S'haurà d'avaluar la compatibilitat de tots els components de la beurada. Així mateix s’haurà d’avaluar la 
interacció entre la beurada i el terreny a tractar.  
 
Un vegada aprovats els materials a utilitzar no hauran de modificar-se, excepte autorització de la Direcció d’Obra, 
prèvia realització d'assajos de conformitat, l'abonament dels quals correrà a càrrec del Contractista. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/92 
(modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de la 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
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676.2.2. Materials d’injecció 

 
 

676.2.2.1. Conglomerats hidràulics 

 

Els conglomerants hidràulics inclouen els ciments i productes similars que s’utilitzen suspesos a l'aigua per la 
preparació de les beurades. 
 
En la selecció del conglomerant hidràulic per a la beurada s'haurà de considerar la seva granulometria en relació 
a les dimensions de les fissures o buits existents al terreny a tractar. 
 

Es podran utilitzar tots els tipus de ciment que siguin compatibles amb la beurada i el terreny a tractar i compleixin 
amb les prescripcions de la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments. 
 
El ciment a utilitzar s'emmagatzemarà en lloc sec, ventilat i protegit de la humitat i intempèrie. 
 
 

676.2.2.2. Materials argilosos 

 

Es podran utilitzar materials argilosos en les beurades fetes a base de ciment, a fi de reduir la sedimentació, i 
variar la viscositat i la cohesió de la beurada, aconseguint, a més a més, una millora de la bombejabilitat. 
 
Es podran utilitzar argiles naturals de caràcter eminentment plàstic i estructura laminar, sent convenient la 
utilització d'argiles de tipus bentonític, activades o modificades, per la seva millor qualitat quant a l'efecte 
superfície de les seves partícules, així com per la major regularitat de les seves propietats. 
 
En tot cas haurà de conèixer-se la mineralogia, granulometria, humitat i límit líquid del material argilós que 
s'utilitzi. 
 
 

676.2.2.3. Sorres i fíl·lers 

 

Les sorres i els fíl·lers es podran utilitzar en les beurades de ciment i en les suspensions d'argila com a additius 
de massa o bé com a productes per variar la consistència de la beurada, millorar el seu comportament enfront de 
l'acció de l’aigua, la seva resistència mecànica i la seva deformabilitat. 
 
En general es podran utilitzar sorres naturals o graves, fíl·lers calcaris o silicis, putzolanes i cendres volants 
sempre que s'asseguri que no contenen elements perjudicials. 
 
 

676.2.2.4. Aigua 

 

L'aigua haurà de ser compatible amb el ciment a utilitzar, havent de realitzar-se assajos de l’aigua obtinguda «in 
situ», per determinar el contingut de clorurs segons la UNE 7178, sulfats segons la UNE 83956 i matèria orgànica 
segons la UNE 7235 abans de la seva aprovació. 
 
 

676.2.2.5. Productes químics i additius 

 

Es podran utilitzar productes químics tals com els silicats i els seus reactius, resines acríliques i epoxi, materials 
fets a base de lignina i poliuretans, sempre que compleixin la legislació ambiental vigent. 
 
S'haurà de considerar, a l'hora d'avaluar la seva utilització, el conjunt de reaccions que puguin produir-se tant 
entre els productes emprats i els seus derivats, com amb altres components de la beurada i amb el sòl existent. 
 

Els additius són productes orgànics i inorgànics que s'afegeixen, en general en quantitats reduïdes, a la beurada 
amb l'objectiu de modificar les seves propietats i controlar els seus paràmetres, tals com a viscositat, temps 
d’adormiment i estabilitat, durant el procés d'injecció, a més de la resistència, cohesió i permeabilitat un vegada 
col·locada la beurada. Com a additius es podran utilitzar, entre altres, superplastificants, productes per retenir 
aigua i productes per arrossegar aire. 
 
 

676.2.3. Beurades 

 
Es denomina beurada a un material bombejable que s'injecta al terreny modificant les característiques físiques del 
medi. 
 
Als efectes d'aquest Article les beurades es classifiquen com: 
 

Suspensions: Són les beurades que contenen aigua i productes sòlids no dissolts, podent incloure també 
additius. Durant el flux presenten el comportament d'un fluid de Bingham. 
 

En les suspensions s'ha de tenir en compte la tendència que presenten els sòlids en suspensió a sedimentar (per 
efecte de l'acció de la gravetat), i a perdre aigua sota pressió, la qual cosa haurà de ser considerada amb relació 
a la natura i propietats dels materials existents. 
 
A aquests efectes es considerarà que una suspensió és estable si quan es col·loca un litre (1 l) en un cilindre 
graduat, al cap de quatre hores (4 h), el volum superior d'aigua clara que sobrenada és inferior al quatre per cent 
(4%) del volum total. 
 

Dissolucions: Les dissolucions que s’utilitzen com a beurades es caracteritzen per l'absència de partícules 
sòlides, en dissoldre's els components químics a l'aigua. 
 

Es caracteritzen per presentar un comportament de fluid newtonià. 

 
 

676.3. Execució de les obres 

 
S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

676.3.1. Perforació 

 
El procediment de perforació elegit i de neteja hauran d'assegurar la viabilitat del procés d'injecció futur, en 
especial quan es pugui incórrer en modificacions de la permeabilitat dels punts d'injecció. 
 
En el cas d'injecció d'un massís rocós s'haurà de tenir en compte la disposició dels plànols d'estratificació, 
diàclasis i fractures, havent d'ajustar les perforacions a l'orientació i espaiament de les principals juntes obertes. 
 
Les perforacions es realitzaran d'acord amb els angles, orientació i espaiament inclosos en el Projecte. 
 
No es permetran desviacions, amb relació a l'eix de la perforació prevista, superiors a un tres per cent (3%) de la 
seva longitud per a profunditats de fins a vint metres (20 m). En el cas de perforacions més profundes la distància 
entre perforacions contigües s'haurà d'ajustar per a tenir en compte possible desviacions. 
 
En el cas que la injecció no es realitzi immediatament després de la perforació, s’haurà de protegir aquesta per 
evitar la seva contaminació. 
 
 

676.3.2. Preparació de la beurada 
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Els components de la beurada s’hauran d'emmagatzemar de tal manera que les seves propietats no es vegin 
alterades pels efectes de la climatologia, en especial de la temperatura i de la humitat. 
 
S'haurà d'impedir la contaminació de la beurada i dels seus components durant l'emmagatzematge, manipulació i 
entrega. 
 
Quan les beurades continguin bentonita, aquesta haurà de hidratar-se abans del seu ús en les barreges. 
 
La dosificació dels components de la beurada s'haurà d'efectuar amb dispositius homologats, amb toleràncies que 
no sobrepassin, en cap cas, el cinc per cent (5%), devent respectar, per a valors inferiors, el nivell de tolerància 
estipulat pels fabricants. 
 
S'hauran d'utilitzar processos de batut i/o barrejat automàtics. 
 
Els equips de barrejat s’hauran de seleccionar per garantir l'homogeneïtat de la mostra. 
 
Les bombes i els equips d'injecció  s’hauran de seleccionar d'acord amb la tècnica d'injecció escollida. 
 
La pressió d'injecció es mesurarà el més prop possible del punt de tractament. 
 

Els sistemes d'injecció hauran d'eliminar augments bruscos de pressió amb l'objectiu d’impedir la iniciació no 
intencionada i no detectada de fractures hidràuliques. 
 
Les canonades de subministrament de beurada hauran de ser capaços de suportar la pressió màxima de 
bombament amb un marge suficient de seguretat. El seu diàmetre haurà de permetre cabals suficientment elevats 
per impedir la separació  dels components de la beurada barrejada (suspensions).  
 
Les canonades de distribució per al subministrament de beurades de resina hauran de ser resistents i es 
netejaran immediatament després de realitzar la injecció. 
 
Les suspensions s’hauran d'agitar fins al moment en què s'injecti la beurada, per a impedir la seva sedimentació. 
 
Si s'utilitzen tubs maneguet, l'interior del tub d'injecció s'haurà de rentar al final de  cada fase d'injecció. 
 

 
676.3.3. Col·locació i seqüències de la injecció 

 
El desenvolupament d'una obra d'injecció és un procés interactiu i continu, que exigeix una supervisió «in situ». 
 
El procés d'injecció es regeix per: 
 

 El volum de beurada per fase. 

 El cabal. 

 La pressió d'injecció. 

 La viscositat de la beurada. 
 

L'elecció del mètode de col·locació de la beurada dependrà de les característiques del terreny, dels objectius a 
aconseguir amb el treball i del tipus de beurada a utilitzar. 
 
Els buits i cavitats grans es solen reomplir per gravetat, bé directament o bé mitjançant un tub-tremie que arriba 
fins la base del buit o de la cavitat. 
 
La injecció per fases descendents és el mètode clàssic d'injecció de roques, en especial si es tracta de massissos 
rocosos inestables. 
 
La injecció per fases ascendents s'aplica en massissos rocosos estables, així com en terrenys inestables si 
l'objectiu és una injecció de compactació. 

 
La injecció per fases repetitives mitjançant tubs maneguet té el seu camp d'aplicació principal en sòls i en terrenys 
rocosos inestables. Aquesta tècnica permet injectar, en diferents fases, sense reperforació, un mateix punt de 
tractament. 
 
Els obturadors podran ser passius, mecànics o hidràulics i hauran de tenir una longitud suficient per minimitzar el 
risc de fuga de beurada de la zona tractada, havent de garantir, així mateix, l’estanquitat entre la paret i el tub 
d'injecció quan la pressió assoleixi el seu valor màxim. 
 
La longitud màxima de tram de tractament, en massissos rocosos, no haurà de sobrepassar el interval comprès 
entre cinc i deu metres (5 i 10 m), devent ajustar-se l’esmentat interval en cas d'estar la roca alterada o fissurada. 
 
En sòls, la longitud màxima de tram de tractament no haurà de ser major d'un metre (1 m) de longitud. 
 
Quan es sàpiga o sospiti que la injecció s’ha de realitzar en presència d'aigües subterrànies amb circulació, 
s'hauran d'adoptar mesures que evitin una excessiva dilució o una pèrdua total de beurada. 
 
 

676.3.4. Supervisió i control 

 
Sempre que sigui possible s'hauran d'utilitzar sistemes informatitzats per a: 
 

 El seguiment de la perforació dels sondejos. 

 L’amidament i control de la pressió, del cabal i del volum de les beurades injectades en cada punt. 
 

Les propietats de la beurada es supervisaran mitjançant els assajos de control que indiqui el Projecte, o en el seu 
defecte mitjançant els que estableixi la Direcció d’Obra, per assegurar, durant el transcurs de la injecció, el 
compliment permanent de les característiques exigides a la mateixa. 
 
Les propietats resistents de les beurades es determinaran mitjançant la realització d'assajos de compressió 
simple i/o de resistència al tall. 
 
S'haurà de col·locar la instrumentació recollida en el Projecte, o en el seu defecte la que estableixi la Direcció 
d’Obra, per efectuar el seguiment dels moviments del terreny i/o de les estructures, amb un nivell de precisió 
suficient per assegurar que els dits moviments romanen dins els límits de tolerància establerts. 
 
Per avaluar el grau d'eficàcia de les injeccions s'hauran de realitzar els assajos que inclogui el Projecte, o en el 
seu defecte els que estableixi la Direcció d’Obra, amb l'objectiu de poder modificar el tractament, conforme a les 
directrius que adopti la Direcció d’Obra, davant de qualsevol anomalia. 
 
 
676.4. Amidament i abonament 

 

Les injeccions s'amidaran per metres cúbics (m3) realment injectats. 
 
En els casos en què el Projecte ho contempli de manera específica l'abonament serà per metre linial (m) de 
longitud de tractament. 
 
En cas de considerar-ho el Projecte, es podran considerar diferents preus per metre cúbic (m3) o per metre linial 
(m) de longitud, quan el tractament afecti diferents litologies. 
 
Les operacions de supervisió i control es consideraran incloses en el preu considerat en cada cas, tret que el 
Projecte les defineixi de manera específica. En aquest cas s'abonaran als preus unitaris establerts en el mateix. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
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Normes de referència  
 

 UNE 7178. Determinació dels clorurs continguts a l'aigua utilitzada per a la fabricació de morters i 
formigons. 

 UNE 7235. Determinació dels olis i greixos continguts a l'aigua de pastat de morters i formigons. 

 UNE 83956. Durabilitat del formigó. Aigües de pastat i aigües agressives. Determinació del contingut en ió 
sulfat. 

 
 
 
 

Article 677. Jet-grouting  
 

 

 
677.1. Definició 

 

El jet-grouting és un procés que consisteix en la desagregació del sòl (o roca poc compacta), barrejant-lo, i 
parcialment substituint-lo, per un agent cimentant (normalment ciment). La desagregació s'aconsegueix mitjançant 
un fluid amb alta energia, que pot incloure el propi agent cimentant. 
 
Als efectes d'aquest Article es consideraran els següents sistemes de jet-grouting: 
 

 Sistema de fluid únic: Quan la desagregació i cementació del sòl s'aconsegueix amb un raig d'un únic fluid 
a alta pressió que, en general, és una beurada de ciment. 

 Sistema de doble fluid (aire): Quan la desagregació i cementació del sòl es realitza per un fluid, 
normalment beurada de ciment, assistit per un raig d'aire a pressió que actua com a segon fluid. 

 Sistema de doble fluid (aigua): Quan la desagregació del sòl s'obté per un raig d'aigua a alta pressió, 
utilitzant com segon fluid una beurada per aconseguir la cementació del sòl. 

 Sistema de triple fluid: Amb aquest sistema la desagregació del sòl s'aconsegueix per un raig d'aigua a 
alta pressió, assistit per un raig d’aire a pressió, utilitzant com a tercer fluid una beurada per aconseguir la 
cementació del sòl. 

 

 

677.2. Materials 

 

Els materials normalment utilitzats són barreges d'aigua i ciment. 
 
En cas de contemplar-ho el Projecte, es podrà utilitzar uns altres tipus de conglomerants hidràulics. 
 
En les barreges d'aigua i ciment la relació entre ambdós, excepte justificació en contra, haurà d’estar compresa 
en l'interval entre zero amb cinc i un amb cinc (0,5 i 1,5). 
 
Es podran utilitzar additius per reduir el contingut d'aigua, o per variar la viscositat, estabilitzar o augmentar la 
impermeabilitat de la relació aigua/ciment adoptada. 
 
A més es podran utilitzar altres materials tals com  bentonita, fíl·ler i cendres volants. 
 
Si s’ha d’utilitzar bentonita en la mescla, la suspensió d'aigua i bentonita haurà de preparar-se i hidratar-se 
totalment abans d'afegir el ciment. 
 
L'aigua que s'utilitzi s’haurà d'analitzar en cas d'existir dubtes que pugui presentar efectes negatius sobre 
l’adormiment, l'enduriment, la durabilitat de la mescla, i en el seu cas, a l'armadura. 
 

El ciment que s'utilitzi haurà de complir les prescripcions de la Instrucció per a la Recepció de Ciments. 
 
Si s'utilitzen armadures per reforçar els elements tractats, aquestes hauran de complir el que disposa l'Article 240, 
«Barres corrugades per a formigó estructural», d'aquest Plec i la UNE 36068. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/92 
(modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de la 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 

 

677.3. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 

L'execució d'un procediment de jet-grouting requereix, com a mínim, la definició de: 
 

 La forma de l'element a injectar (columna, panell, etc.). 

 El procés de jet-grouting apte per a les condicions de la massa de sòl a tractar. 
 
Els equips que es vagin a utilitzar hauran de complir les especificacions del Projecte, amb relació a la metodologia 
de jet-grouting a utilitzar, garantint: 
 

 La velocitat d'extracció i la velocitat de rotació del barnillatge de jet-grouting establertes com a velocitats 
de disseny. 

 La pressió correcta i el cabal necessari amb el que ha de ser subministrada la beurada. 
 

Els paràmetres de treball, normalment, utilitzats per als diferents sistemes de jet-grouting es troben compresos en 
els intervals que s’indiquen a la Taula 677.1. 
 
 

Taula 677.1 
 

Paràmetres de treball Fluid senzill Doble fluid (aire) 
Doble fluid 

(aigua) 
Triple fluid 

Pressió de la beurada (MPa) 30-50 30-50 >2 >2 

Cabal de la beurada (l/min) 50-450 50-450 50-200 50-200 

Pressió d’aigua (MPa) - - 30-60 30-60 

Cabal d’aigua (l/min) - - 30-150 50-150 

Pressió aire (MPa) - 0,2-1,7 - 0,2-1,7 

Cabal d’aire (m3/min) - 3-12 - 3-12 

 
 
Com a elements de neteja durant la perforació es podran utilitzar, depenent de les necessitats, aire, aigua, llot o 
escuma, i en els casos que sigui necessari s'utilitzarà revestiment. 
 
La màxima desviació permesa en les perforacions, amb relació al seu eix teòric, serà d'un dos per cent (2%) per a 
profunditats inferiors a vint metres (20 m). Per a profunditats superiors, i en execucions horitzontals, la desviació 
permesa s’haurà d'estipular en el Projecte. 
 
L'espai anul·lar entre la perforació i el barnillatge de jet-grouting haurà de ser suficient per a permetre la sortida 
dels rebutjos sense cap tipus d'obstrucció. 
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En el cas d'executar panells de jet-grouting s’haurà de controlar minuciosament l'orientació de les toveres 
d'injecció. 
 
Quan s'efectuïn treballs de recalçat s’hauran de prendre mesures per assegurar la connexió entre la zona 
superior de l'element injectat i la falca de suport de la superfície inferior del fonament. 
 
Les perforacions, en el cas de realitzar-se jet-grouting horitzontal, s’hauran d'obturar en acabar la seva execució. 
 
En el cas que sigui necessari interrompre el procés de jet-grouting, el seu reinici haurà d'assegurar la continuïtat 
de l'element. 
 
S'haurà d'efectuar una observació visual dels rebutjos durant tot el procés de jet-grouting. 
 
En el cas que durant l'execució del jet-grouting els rebutjos no siguin els esperats s’hauran de revisar els 
paràmetres de disseny i/o el procés. 
 
En cas de contemplar-ho el Projecte es podrà col·locar armadura en els elements acabats d'injectar, durant o 
immediatament després de finalitzar l'execució del jet-grouting, o bé podrà instal·lar-se perforant l'element quan 
aquest hagi endurit. 
 
 

677.4. Supervisió i control 

 

El control mínim, excepte indicació en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, consistirà en el registre dels 
paràmetres de jet-grouting i en l'observació del rebuig per a tots els elements. 
 
Quan no existeixin dades documentades, per a condicions de sòl comparables, s’haurà d’executar un assaig previ 
«in situ» (amb l'execució d’un mínim de tres (3) columnes de prova) que cobreixi els diversos condicionants que 
puguin presentar-se a l'obra, a fi d'establir la validesa dels paràmetres de treball i del procés elegits. Basant-se en 
els resultats que s’obtinguin es podrà, amb l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra, modificar el procés i els 
paràmetres de treball per adoptar els més efectius. 
 
Quan es realitzin assajos previs, i no sigui possible excavar, l'avaluació de resultats, sobre tota la grandària dels 
elements, haurà de realitzar-se mitjançant l'extracció de testimonis i, en els casos en què ho indiqui el Projecte, o 
a instància de la Direcció d’Obra, mitjançant la realització d'assajos geofísics. 
 

Abans d'iniciar-se les obres s’hauran de calibrar els equips que es vagin a utilitzar en les mesures. 
 
En el cas que ho especifiqui el Projecte, o a instància de la Direcció d’Obra, es podrà, en funció de la durada de 
l'obra, exigir el calibratge periòdic dels equips de mesura. 
 
La inclinació dels elements de jet-grouting, excepte especificació en contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, 
s’estimarà en funció de la inclinació del barnillatge a la superfície abans i durant la perforació. 
 
Durant l'observació visual dels rebutjos s'haurà de registrar una descripció dels mateixos. 
 
En cas de contemplar-ho el Projecte, o a instància de la Direcció d’Obra, haurà de realitzar-se un control periòdic 
de les propietats del rebuig tals com la densitat, contingut en ciment, pH, etc. 
 
Amb relació a la mescla d'injecció s’haurà de determinar diàriament la densitat, la decantació, la viscositat i el 
temps d’adormiment, i també es prendran mostres amb la periodicitat que estableixi el Projecte, o en el seu 
defecte la Direcció d’Obra, per a la realització d'assajos de compressió simple. 
 
En el cas que s'efectuï extracció de testimonis d'elements executats, aquesta s’haurà de fer un vegada hagi 
transcorregut un temps d’enduriment suficient. A més, s’haurà de prestar especial atenció en què les mostres 
siguin representatives. En el cas d'extreure testimoni per a la determinació de la geometria de l'element injectat, 

s'haurà de realitzar, sempre que sigui possible, mitjançant testimonis inclinats amb relació a l'eix de l'element, 
havent de determinar-se la inclinació de l'eix d'extracció i la posició i inclinació de l'eix de l'element. 
 

 

677.5. Amidament i abonament 

 

La unitat d'obra de jet-grouting s'amidarà per metre lineal (m) de longitud de tractament realment executat, 
d'acord amb la definició establerta en el Projecte. Si el jet-grouting afecta diferents litologies, amb variació enfront 
del comportament del tractament, es podran considerar diferents preus per metre lineal (m) per a cadascuna 
d'elles. 
 
Les operacions de supervisió i control es consideraran incloses en el preu del metre lineal (m) de longitud del 
tractament, tret que el Projecte les defineixi de manera específica, en aquest cas  s’abonaran als preus establerts 
en el mateix. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE 36068. Barres corrugades d'acer soldable per a armadures de formigó armat 
 
 
 
 

Article 6501. Micropilons 
 

 
 

6501.1. Definició 

 
Es defineixen com a micropilons els pilons cilíndrics de petit diàmetre, inferior a tres-cents mil·límetres (300 mm), 
perforats en el terreny, armats amb un tub d'acer estructural que pot reforçar-se amb una o diverses barres 
corrugades d’acer, i injectat amb beurada o morter de ciment en una o diverses fases. 
 
Els micropilons poden classificar-se atenent a la forma de transmissió dels esforços al terreny, al tipus de 
sol·licitació o al sistema d'injecció de la beurada o morter de ciment. 
 
Quant al sistema d'injecció emprat, es poden classificar en: 

 

 Els injectats en una sola fase, també denominats d'injecció única global (IU). Solen ser els més adequats 
en roques més o menys sanes, sòls cohesius molt durs i sòls granulars. 

 Els reinjectats fins a dues vegades a través de tubs o circuits amb vàlvules antiretorn, també denominats 
d'injecció repetitiva (IR). S'empren generalment en roques toves i fissurades i en materials 
granulars gruixuts i de compacitat mitjana. 

 Els reinjectats diverses vegades a través de tubs–maniguet  des de l'interior de la canonada d'armadura, 
en tota la longitud del micropiló o part, també denominats d'injecció repetitiva i selectiva (IRS). Aquest 
tipus que permeten efectuar una injecció més controlada, es recomanen en sòls cohesius (excepte els 
molt durs), sòls de consistència baixa o mitjana i especialment en sòls granulars en els quals s'intenta 
formar un bulb. 

 
Les aplicacions més usuals dels micropilons en obres de carretera, són: 
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 Estructures de fonamentació. Es poden emprar tant en obra nova com en recalçats o reparacions,       
d'estructures preexistents. 

 Estructures de contenció o sosteniment del terreny. 

 Estabilització de talussos o vessants. 

 Paraigües de sosteniment. 

 Millores del terreny. 
 
 
6501.2.  Materials 

 
 

6501.2.1. Armadures 

 
L'armadura dels micropilons considerats en aquest Article estarà constituïda per un tub d'acer estructural, que pot 
reforçar-se amb una o diverses barres corrugades d'acer situades en el seu eix, o disposades entorn del mateix. 
 
Segons el procés de fabricació emprat, l'armadura tubular haurà de complir l'especificat en una de les dues 
normes següents, segons el cas que es tracti: 
 

 UNE-EN 10210. Perfils buits per a construcció, acabats en calent, d'acer no aliat de gra fi. 

 UNE-EN 10219. Perfils buits per a construcció, conformats en fred, d'acer no aliat i de gra fi. 
 
En obres permanents no es reutilitzaran, com a armadures tubulars, perfils procedents de campanyes 
petrolíferes, sondejos, o qualsevol altra aplicació. 
 
No obstant això, en obres auxiliars, en les quals la funció resistent s'exerceixi en un termini molt curt, es podrà 
contemplar l'ús d'aquests materials sempre que compleixin els mateixos requisits que els exigits a les armadures 
tubulars noves. 
 
Per a l'armadura constituïda per barres corrugades d'acer, s'estarà al que es disposa a l'Article 240 d’aquest Plec  
i a la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o normativa vigent que la substitueixi. 
 

Respecte al possible ús de barres d'alt límit elàstic, s'estarà a l'especificat sobre aquest tema a la Instrucció 
esmentada, per a barres de pretesat. 
 
Els empalmaments a les armadures tubulars s'efectuaran per soldadura o per roscat; a les barres corrugades 
seran de tipus mecànic; qualsevol altre tipus d'empalmament s’haurà de considerar com a excepcional, havent de 
justificar-se expressament en el Projecte. 
 
En el cas que s'emprin acers laminats en les connexions amb les estructures a recalçar, encepats o bigues 
riostes, aquests hauran de complir l'especificat a la UNE- EN 10025. 
 
 

6501.2.2. Beurades i morters de ciment 

 
Els ciments a utilitzar per les beurades i morters de ciment compliran l’especificat a la vigent Instrucció per a la 
Recepció de Ciments, a la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o normativa vigent que la substitueixi i a 
l’Article 202 d’aquest Plec. La seva classe resistent serà almenys 42,5 N. En cas d'existir substàncies agressives 
en el terreny, el ciment a utilitzar haurà de ser resistent a l'atac de les mateixes. 
 
L'aigua de pastat i els additius hauran de complir així mateix les especificacions de la esmentada Instrucció EHE-
08. 
 
 

6501.2.2.1. Beurades de ciment 

 

La resistència característica a compressió de la beurada a utilitzar en micropilons, fck, haurà de complir: 
 

 A vint-i-vuit (28) dies d'edat serà superior o igual a vint-i-cinc megapascals (fck ≥ 25 MPa). 

 A set (7) dies d'edat serà superior o igual que el seixanta per cent (60%) de la requerida als vint-i-vuit (28) 
dies, (fck,7 ≥ 0,6 fck). 

 

Respecte a la seva dosificació, les beurades de ciment hauran de presentar alta resistència i estabilitat, ser 
fàcilment bombejables i aconseguir la resistència a compressió requerida. 
 

La relació aigua/ciment (a/c) en pes, haurà de mantenir-se aproximadament entre quaranta i cinquanta-cinc 
centèsimes (0,40 ≤ a/c ≤ 0,55). En cas que sigui necessari recórrer a beurades amb relacions aigua/ciment per 
sota de quaranta centèsimes (a/c < 0,40), normalment hauran d'agregar-se additius a les mateixes per permetre 
que es puguin bombar de forma adequada. 
 
L'exsudació de la beurada, determinada segons s'indica a la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o 
normativa vigent que la substitueixi, serà menor o igual que el tres per cent (3%) en volum, transcorregudes dues 
hores (2 h) des de la preparació de la mescla. 
 
 

6501.2.2.2. Morters de ciment 

 
La resistència característica a compressió a vint-i-vuit dies (28 d) dels morters de ciment a utilitzar en micropilons, 
serà superior o igual a vint-i-cinc megapascals (fck  ≥ 25 MPa). 
 
Respecte a la seva dosificació, els morters hauran de presentar un contingut mínim de ciment de tres-cents 
setanta-cinc quilograms per metre cúbic (375 kg/m3), excepte especificació expressa del Projecte. 
 
La seva relació aigua/ciment, en pes, haurà de ser inferior a seixanta centèsimes (a/c < 0,60) i la distribució 
granulomètrica de l'àrid a emprar haurà de complir: 

 
D85  ≤ 4 mm 
D100 ≤ 8 mm 

 
on: 
 
Dx: Tamís pel qual passa el x% de la mostra. 
 
La sorra dels morters haurà de complir les especificacions recollides a la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08) o normativa vigent que la substitueixi, estar neta i seca, i normalment no contenir partícules que passin pel 
tamís 0,16 UNE. Les sorres rodades, en general, milloren la injectabilitad de la mescla. 
 
 

6501.2.2.3. Protecció contra la corrosió 

 
Les armadures dels micropilons i la resta d'elements metàl·lics dels mateixos, com per exemple els de unió, 
hauran d'estar protegits enfront de la corrosió durant la seva vida útil. 
 
Els criteris de protecció considerats en aquest Article es basen en un recobriment mínim de l’armadura amb 
beurada o morter de ciment, i una consideració de reducció del gruix de l’armadura, degut a la corrosió.  
 
Per a micropilons en ambients agressius, el Projecte haurà de disposar proteccions addicionals. 
 
Els valors mínims del recobriment hauran de complir amb allò indicat a la Taula 6501.1, fins i tot, a les seccions 
d’empalmament d’armadures. 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 347 de 445 
 

Taula 6501.1 
Recobriments mínims, r (mm) 

 

 BEURADA MORTER 

Compressió 20 30 

Tracció 25 35 

 
 
La reducció del gruix de l’armadura a considerar, excepte indicació en contra del Projecte, serà igual o major que 
la indicada a la Taula 6501.2. 
 
 

Taula 6501.2 
Reducció de gruix d’armadura per efecte de la corrosió(1), re (mm) 

 

Tipus de terreny 
Vida útil requerida al micropiló (3) (anys) 

5 25 50 75 100 

Sols naturals sense alterar 0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 

Sols naturals contaminats o sols industrials 0,15 0,75 1,50 2,25 3,00 

Sols naturals agressius (turbes, aiguamolls) 0,20 1,00 1,75 2,50 3,25 

Reblerts no agressius sense compactar (2) 0,18 0,70 1,20 1,70 2,20 

Reblerts agressius sense compactar (cendres, escòries) (2) 0,50 2,00 3,25 4,50 5,75 
(1) Segons la UNE-EN 14199. 
(2) La corrosió és menor en reblerts compactats que en reblerts sense compactar; per tant, en els compactats, els valors reflectits en 
aquesta taula es poden reduir fins la meitat. 
(3) Els valors presentats per a 5 i 25 anys es basen en amidaments reals, mentre que la resta de casos s’han obtingut com a resultat 
de interpolacions. 

 
 
6501.3. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
L'execució d'un micropiló comprèn normalment la realització de les següents operacions bàsiques en forma de 
fases successives: 
 

 Perforació del forat del micropiló. 

 Col·locació de l’armadura. 

 Injecció del micropiló. 

 Connexió amb l’estructura o amb la resta dels micropilons, mitjançant un encepat. 
 

 
6501.3.1. Perforació del forat del micropiló 

 
Per a la perforació s'utilitzaran màquines de rotació o roto-percussió, de dimensions adequades al gàlib 
disponible. 
 
S'haurà d'escollir un sistema de perforació que afecti el menys que sigui possible al terreny i a les estructures a 
recalçar, si escau. 
 
Segons quina sigui la consistència del terreny i el seu possible risc de col·lapse enfront de l'aigua, es determinarà 
si la perforació s'ha d'efectuar emparada per entubament metàl·lic, recuperable o no, o simplement dels fluids 
més adequats en cada circumstància. Si els treballs formen part d'obres de recalçat, o en el cas de sòls 
susceptibles a l'aigua, resulta fonamental l'ús d'aire en lloc d'aigua. 

 
Els fluids de perforació no seran nocius ni per als materials constituents de la injecció, ni per a l'armadura del 
micropiló. 
 
En el cas de terrenys tous, càrstics, col·lapsables, etc., serà necessari emprar entubaments provisionals. 
Normalment s'usarà l’entubament perdut en zones de buits o cavernes. 
 
Els sistemes de perforació a utilitzar seran: 
 

 Perforació a rotació: Consisteix en provocar el trencament del terreny, o els materials a perforar (en el cas 
de fonamentacions preexistents), per la fricció generada en la rotació de l'útil de perforació. 
 

Resulta especialment recomanable per travessar fonamentacions antigues, provocar menors vibracions 
que la rotopercussió. En general s'efectua amb la bateria usual de sondejos, amb barrines helicoïdals o 
tricon. 
 

 Perforació a rotopercussió: Consisteix a provocar la trituració dels materials a perforar, per fricció i 
percussió de manera conjunta. S'empren per a això, martells de fons o en cap. 

 
La maquinària de perforació, ha de comptar amb sistemes de recuperació de pols quan es treballi en sec i 
especialment quan es faci en roca. 
 
El procés de perforació haurà d'efectuar-se de manera que qualsevol variació significativa de les característiques 
del terreny, respecte al previst en el Projecte, sigui detectada immediatament, havent de reflectir-se en el 
corresponent comunicat de treball. 
 
Les perforacions s’hauran d'executar de conformitat amb l'especificat en el Projecte, i en tot cas, segons l'indicat 
en el protocol d'execució. 
 

S'hauran de preveure amb antelació les tècniques necessàries per contrarestar la pressió de l'aigua i els 
possibles enfonsaments dels espais perforats, tant durant la pròpia perforació com durant la col·locació de 
l'armadura i la realització de la injecció. 
 
Les perforacions s'efectuaran respectant les posicions, diàmetres, longituds i inclinacions, indicades en els 
Plànols.  
 
El diàmetre del forat ha de garantir el recobriment mínim de l'armadura tubular al llarg de tot el micropiló. 
 
Excepte justificació expressa en un altre sentit, l'equip de perforació haurà de realitzar els forats amb les següents 
toleràncies: 
 

 La posició de l'eix de la boca de la perforació no haurà d'estar desplaçat més de cinquanta mil·límetres 
(50 mm) respecte de la seva posició teòrica, a comprovar fins i tot amb cinta mètrica. Aquesta verificació 
(comprovació del replanteig) s'efectuarà en totes i cadascuna de les perforacions. 

 Respecte al diàmetre nominal del micropiló, D, previst en el Projecte, la seva possible reducció, 
fonamentalment deguda al desgast dels útils de perforació, haurà de ser inferior o igual a dos mil·límetres 
(≤ 2 mm), a comprovar mesurant dits útils amb calibre. Es verificarà cada vegada que es canviï l'útil de 
perforació o quan s'observi un desgast apreciable i en tot cas, en almenys un cinc per cent (5%) dels 
micropilons que s'executin. 

 La longitud de la perforació no ha de diferir en més de vint centímetres (20 cm) de la indicada en el 
Projecte, a comprovar mesurant, fins i tot amb cinta mètrica, la longitud total dels útils de perforació 
emprats. Aquesta verificació s'efectuarà en almenys un vint per cent (20%) de les perforacions, amb un 
mínim de tres (3) unitats per tall d’obra. 

  Respecte a la inclinació de la perforació, no s'haurà de desviar més de dos graus (2°) sexagesimals 
respecte de la teòrica, comprovant-ho amb inclinòmetre o esquadra amb doble graduació en mil·límetres. 
S'efectuarà en almenys un cinc per cent (5%) de les perforacions, amb un mínim de tres (3) unitats per 
tall d’obra. 
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6501.3.2. Col·locació de l’armadura 

 
Després de finalitzar la perforació del forat s’haurà de procedir, com més aviat millor, a la col·locació de 
l'armadura. 
 
Prèviament a la col·locació de l'armadura tubular es comprovarà que tota la longitud de la perforació es troba 
lliure d'obstacles i neta d’incrustants o de qualsevol possible material o cos estrany. Així mateix es comprovarà 
l'estat de les unions de les armadures tubulars. 
 
La col·locació de l'armadura s'efectuarà sense alterar la posició de cap dels seus elements (centradors, 
maniguets, etc.). 
 
S'emprarà el nombre de centradors necessari per garantir la correcta col·locació de l'armadura i assegurar el 
recobriment mínim enfront de la corrosió, disposant-se de manera tal, que no impedeixin el correcte procés 
d'injecció del micropiló i siguin solidaris a l'armadura tubular. Excepte justificació expressa en un altre sentit, es 
col·locaran almenys cada tres metres (3 m) de longitud de l'armadura. En qualsevol cas, i independentment de la 
longitud del micropiló, el nombre mínim de seccions transversals en què s'instal·lin centradors serà de dues (2). 
 

En cas d'utilitzar, a més de l'armadura tubular, barres d'acer corrugades, serà necessari disposar elements que 
les centrin o mantinguin en la posició adequada. 
 
Es recomana que l'armadura tubular quedi a una distància mínima de deu centímetres (10 cm) del fons de la 
perforació. 
 
 

6501.3.3. Injecció del micropiló 

 
Després d'efectuar la perforació del forat i la col·locació de l'armadura, s’haurà de procedir a la injecció del 
micropiló. 
 
El temps transcorregut entre la perforació, instal·lació de l'armadura i injecció haurà de ser el menor possible, 
havent-ho d'establir de forma expressa en el Projecte i en tot cas en el protocol d'execució, segons les 
característiques del terreny i de les obres a realitzar. Es recomana que en cap cas aquest temps sigui superior a 
vint-i-quatre hores (24 h). 
 
Atenent al tipus d'injecció emprat es diferencien tres classes de micropilons, (IU, IR, IRS) i quatre tipus 
d'injeccions, en considerar de manera independent la denominada prèvia, que es pot utilitzar amb qualsevol 
d'aquestes classes. 
 
A continuació es descriuen, de forma breu, cadascun dels tipus d'injecció anteriorment referits que hauran d’estar 
definits en el Projecte. 
 

 
6501.3.3.1. Injecció Prèvia 

 

Quan les pèrdues d'injecció es prevegin elevades, entenent-se normalment com a tals quan siguin superiors a 
dues vegades i mitja o tres (2,5 o 3)  vegades el volum teòric d'injecció, es realitzarà una injecció prèvia amb 
beurada o morter de ciment, que serà necessari reperforar per prosseguir amb l'execució del micropiló. 
 
 

6501.3.3.2. Injecció única global (IU) 

 
Efectuada en una sola fase, emplena el buit comprès entre el trepant de la perforació i l'armadura tubular, així 
com l'interior d'aquesta. 

 
La injecció s’ha de realitzar des de la punta al cap del micropiló, podent-la efectuar d’alguna de les següents 
maneres: 
 

 Mitjançant injecció a través d'un tub, generalment de plàstic, col·locat en el fons de la perforació, produint-
se l'ascens de la beurada tant per l'exterior com per l'interior de l'armadura tubular. En aquest cas, i a 
causa del petit diàmetre dels tubs de plàstic empleats, només es pot injectar beurada. 

 Injectant directament la beurada o morter per l'interior de l'armadura tubular perquè empleni tant el buit 
entre aquesta i el terreny (ascendint per la corona exterior), com l'interior de l'armadura tubular. 

 

En alguns casos, si transcorregut cert temps (sense aconseguir l'enduriment) s'observa que disminueix el nivell 
de la beurada, per penetració d'aquesta en el terreny, pot ser necessari tornar a injectar. 
 

En els micropilons tipus IU la pressió d'injecció (pi) normalment serà superior a la meitat de la pressió límit del 
terreny  (Plim) i inferior a aquesta pressió límit: 
 
     0,5 Plím ≤ pi  ≤  Plím 
 
La pressió límit del terreny Plím serà l'obtinguda preferiblement en l'assaig pressiomètric, o en defecte d'això per 
correlació amb altres assajos o paràmetres del sòl. 
 
La pressió d'injecció es podrà mesurar a la sortida de la bomba, sempre que la boca de la perforació no es trobi a 
una distància superior a cinquanta metres (50 m) en planta, ni a un desnivell major d'un metre (1 m). En cas 
contrari, es mesurarà en la boca de perforació. 
 
En  la majoria  dels  casos, sol  resultar un  criteri pràctic suficient,  fixar la  pressió  d'injecció  entre  mig i un 
megapascal  (0,5 MPa ≤ pi ≤ 1 MPa), excepte  quan  aquests valors  superin la  pressió límit  del terreny, la qual 
cosa podria succeir en sòls granulars de compacitat  fluixa a mitjana, cohesius de consistència tova i mitjana a 
ferma, o roques molt fracturades.  
 
En aquells casos en què, bé per no permetre-ho el terreny segons els criteris recentment especificats, o bé per 
qualsevol altra circumstància, la pressió d'injecció no hagués aconseguit el valor mínim de mig mepagascal (0,5 
Mpa) durant tot el procés d'injecció, els àbacs per al càlcul del fregament unitari límit per fust no resultarien 
d'aplicació, recomanant preferentment en aquests casos, la realització de proves de càrrega. 
 
 

6501.3.3.3. Injecció repetitiva (IR) 

 

En aquests micropilons el reblert i injecció es realitza en dues fases: 
 
En primer lloc, i una vegada introduïda l'armadura, es realitza un reblert del forat amb beurada en la forma ja 
descrita pels micropilons del tipus IU. 
 
Posteriorment es realitza la reinjecció, d'algun de les següents maneres: 
 

 A través de la pròpia canonada que serveix d'armadura i que està proveïda de vàlvules antiretorn d'efecte 
simultani a la zona a reinjectar.  

 Mitjançant un tub o circuit amb vàlvules antiretorn d'efecte simultani, col·locat en l'espai entre el terreny i 
l'armadura i que ha de netejar-se per permetre una injecció posterior. 

 Mitjançant conductes (en general, de plàstic) de diferent longitud que arribin a diferents cotes del 
micropiló, col·locats per l'exterior de l'armadura, a través dels quals s'injecta la beurada. 

 

Al final de l'última  fase d'injecció, la pressió  en la boca del trepant haurà de complir  els mateixos criteris que 
s'han especificat per a les injeccions del tipus IU. 
 
Acabat el procés es realitzarà una injecció final de reblert de l'armadura tubular. 
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6501.3.3.4. Injecció repetitiva selectiva (IRS) 

 

Realitzada mitjançant injecció a pressió de la perforació, des de l'interior de l'armadura tubular, amb doble 
obturador, a través de maniguets instal·lats en aquesta armadura. La distància entre cada dos maniguets 
consecutius haurà de ser com a màxim d'un metre (1 m). 
 
Prèviament, la corona anul·lar entre la canonada d'armadura i la paret de la perforació s’ha d'emplenar amb una 
beurada (injecció de segellat) que serveixi de tancament, i impedeixi a la injecció a pressió escapar cap a la 
superfície. 
 
Es pot injectar més de dues vegades a través d'aquells maniguets que es desitgi en funció, normalment, de 
l'admissió de beurada obtinguda. 
 

La pressió d'injecció serà normalment superior a la pressió límit del terreny, que s’haurà d'obtenir de l'assaig 
pressiomètric o, en defecte d'això, per correlació amb altres assajos o paràmetres del sòl: 
 
      pi ≥   Plím 
 
A més de l'anterior, la pressió d'injecció haurà de ser, en general, major que un megapascal (pi ≥ 1 MPa). 
 
Acabat el procés es realitzarà una injecció final de reblert de l'armadura tubular. 
 
 

6501.3.4. Connexió dels micropilons amb l’estructura 

 

Una vegada efectuada la injecció del micropiló, s'haurà de procedir a la connexió d'aquest amb l'estructura, o amb 
la resta dels micropilons mitjançant un encepat o biga de lligat. 
 
En el cas de recalçats en els quals la unió entre l'estructura a recalçar i els micropilons es realitzi d'una forma 
directa, és a dir que la pròpia fonamentació existent faci les vegades d’encepat, es recomana observar les 
següents qüestions bàsiques: 
 

 Abans de l'execució del micropiló s'ha de perforar el fonament preexistent mitjançant un trepant passant. 

 Posteriorment s'ha d'executar el micropiló. 

 En l'última fase s'ha d'eliminar la beurada o morter de la zona en què el micropiló travessi l'antic fonament 
(raig d’arena a pressió preferiblement), i emplenar-se amb beurada o morter sense retracció per garantir       
el contacte efectiu entre les diferents superfícies. Si es produís decantació en aquesta última injecció, 
s’hauria de procedir al seu reblert fins a compensar aquesta. 

 
Quan  es   construeixin  nous encepats o elements  d'unió,  s'ha  de netejar de beurada  o morter  la  zona 
d'armadura  tubular  que vagi  a quedar en  contacte amb el  formigó armat, en els encepats o bigues de lligat. 
S'han de col·locar, així mateix, en el tram net de l'armadura tubular, els connectadors previstos en el Projecte, 
efectuant-se les connexions amb subjecció a l'especificat en el mateix. 
 
 
6501.4. Control d’execució 

 
Els procediments de control hauran d'establir-se d'acord amb l'especificat en la normativa vigent sobre cada tema, 
en particular la Instrucció de Formigó Estructural (EH-08) o normativa vigent que la substitueixi, aquest Plec i el 
Projecte. 
  
 

6501.4.1. Control de la perforació i col·locació de l’armadura 

 
Durant l'execució dels micropilons es comprovarà que es compleixen els procediments i seqüències establertes 
en el Projecte i en el protocol d'execució. 

 
En  realitzar la  perforació  es comprovarà  que l'estat i  característiques del terreny es  corresponen  amb les  
previstes en el Projecte.  En cas contrari s'hauran d'analitzar les potencials repercussions d'aquestes variacions 
en  la pròpia concepció del micropiló i en el seu procés d’execució.  
 
Es comprovarà  el replanteig  de cadascun dels  micropilons, executant  posteriorment la perforació amb les 
toleràncies geomètriques establertes a l’apartat 6501.3.1 d’aquest Plec. 
 
Respecte a la col·locació de l'armadura s'haurà de verificar el compliment de l'indicat a l’apartat  6501.3.2 
d’aquest Plec. 
 
 

6501.4.2. Control de la fabricació de beurada o morter i del procés d’injecció 

 
S'efectuaran controls per verificar la idoneïtat, tant de la fabricació de la mescla, com del procés d'injecció. 
 
El Projecte o la Direcció d’Obra en el protocol d'execució, dividirà l'obra en lots de control i es fixarà el nombre de 
mostres i assajos a  dur a  terme  per cada  lot, atenent  a les  característiques de  l'obra, la  funció  dels 
micropilons, el caràcter temporal o permanent dels mateixos, etc., incloent com a mínim els següents: 

 

 Es durà terme amb freqüència diària, almenys els següents controls: 
 

o Temps de pastat. 

o Relació aigua ciment (a/c). 

o Quantitat d'additiu utilitzat. 

o Viscositat amb el con de Marsh. 

o Densitat aparent de la beurada amb una balança de llots, immediatament abans de la injecció. 
 

 Almenys dues (2) vegades per setmana s'efectuarà una presa de mostres per realitzar els següents 
assajos: 

 

o De resistència a compressió de la beurada o morter, mitjançant trencament de tres (3) provetes a 
vint-i-vuit dies (28d) d'edat. 

o D'exsudació i reducció de volum. 
 
Es comprovarà que els valors dels paràmetres controlats coincideixen amb els establerts en el Projecte i en el 
protocol d'execució. 
 
 

6501.4.3. Comunicats de treball 

 
Una vegada conclosa l'execució de cada micropiló es realitzarà un comunicat de treball redactat a partir del 
realment executat en obra. 
 
Es verificarà l 'existència  d'un comunicat  de  treball  per cada  micropiló  que estarà  en tot  moment  a la 
disposició de la Direcció d'Obra. 
 
 
6501.5. Amidament i abonament 

 
Els micropilons s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats “in situ” com a suma de les 
longituds de cada un d’ells, des de la punta fins el plànol de perforació. 
 
Els preus per als micropilons inclouen el replanteig, excavació, armadura, reforços d’adherència o transmissió de 
càrrega si fossin requerits, beurada o morter, escapçat i reposició del material contaminat, càrrega i transport dels 
productes d’excavació i demolició a abocador, maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
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En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN 10025. Productes laminats en calent d’acers per a estructures. 

 UNE-EN 10210. Perfils buits per construcció, acabats en calent, d’acer no aliat de gra fi. 

 UNE-EN 10219. Perfils buits per construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi. 
 
 
 
 

Article 6502.  Formigó projectat 
 

 

 

6502.1. Definició 

 
El formigó projectat és un formigó amb una grandària màxima d’àrids superior a 8 mm, que s’aplica amb màquina 
projectant-lo a gran velocitat sobre un suport a través de mànega i broc. 
 
El morter projectat és un morter amb una grandària màxima d’àrids que no supera el 8 mm, aplicat igualment amb 
màquina. També se l’anomena gunita. 
 
El formigó o morter projectat amb fibres és qualsevol dels dos tipus abans esmentats, que a més utilitza fibres 
com a reforç per tal de millorar determinades característiques físico–mecàniques. 
 
Existeixen tres tipus de formigó projectat en funció del mètode de posada en obra: 
 

 Via seca: En el formigó per via seca es projecta separadament l’aigua i la mescla d’àrids i ciment, assolint 
una unió precisa en el impacte contra la superfície sobre la que s’està aplicant el formigó projectat. 

 Via humida: En el formigó per via humida la mescla (aigua, ciment, àrids i additius) s’efectua com en el 
formigó convencional i posteriorment es projecta la mescla obtinguda. 

 Via semi–humida: El formigó per via semi–humida és una variant del sistema tradicional de la via seca. El 
sistema és idèntic en les seves primeres fases al de la via seca, diferenciant-se d’aquesta en que es 
poden utilitzar àrids amb humitat de fins un 8% i que a una distància aproximadament de quatre a cinc 
metres (4 a 5 m) del broquet de projecció s’efectuarà l’addició d’aigua, amb la qual cosa es milloraran les 
propietats de la mescla al arribar al broquet del que sortirà el formigó projectat. 

 
 
6502.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/92 
(modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de la 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Els materials components del formigó compliran les prescripcions recollides en els articles següents d'aquest 
Plec: 
 

 Article 202, Ciments. 

 Article 280, Aigua emprada en morters i formigons. 

 Article 281, Additius emprats  en morters i formigons. 

 Article 283, Addicions emprades en formigons. 
 
Els àrids, la definició dels quals serà la que figura en l'Article 28 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)" o normativa  vigent que la substitueixi, compliran totes les especificacions recollides en l’esmentada 
Instrucció. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà la freqüència i la 
grandària dels lots per a la realització dels assajos previstos en l'apartat 85.2 de la "Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, per als casos en què variïn les condicions de 
subministrament, i si no es disposa d'un certificat d'idoneïtat dels mateixos emès, amb una antiguitat inferior a un 
any, per un laboratori oficial o oficialment acreditat. 
 
No es podran utilitzar àrids que no hagin estat aprovats prèviament i expressament per la Direcció d’Obra. 
 
El Contractista adjudicatari de les obres serà responsable de la qualitat dels materials utilitzats i del compliment 
de totes les especificacions establertes per als mateixos en aquest Article, així com de totes aquelles que 
poguessin establir-se en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

6502.2.1. Àrids 

 
Hauran d’ajustar-se a les prescripcions de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que 
la substitueixi. 
 
La corba granulomètrica serà el més continua possible, amb un diàmetre mínim de zero coma un mil·límetre (0,1 
mm) i un diàmetre màxim de 12 a 15 mm. La tolerància permesa en relació amb la corba granulomètrica òptima 
adoptada serà de ± 5%. 
 
Es faran servir àrids naturals, matxucats o una barreja d’ambdós. Cal tenir en compte que les sorres més fines 
afavoreixen la retracció, mentre que les més gruixudes augmenten el percentatge de rebot. 
 
 

6502.2.2. Ciments 

 
Compliran l’indicat a les prescripcions de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que 
la substitueixi i a l’Article 202, “Ciments”, d’aquest Plec. 
 
S’utilitzaran amb preferència ciments de tipus CEM I, categories 52,5 R o bé 42,5R. Se’n podran fer servir d’altres 
si així ho aconsellen les condicions locals, previ assaig i aprovació per la Direcció d’Obra. 
 

 
6502.2.3. Aigua 

 
Haurà d’ajustar-se a les prescripcions de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que 
la substitueixi i a l’Article 280, “Aigua emprada en morters i formigons”, d’aquest Plec. 
 
 

6502.2.4. Additius  

 
El principal additiu utilitzat en el formigó o morter projectat és l’accelerant d’adormiment. En general la 
incorporació d’aquest additiu produeix un augment de la resistència inicial, i una disminució de la resistència final. 
El seu efecte varia molt en funció de la classe i tipus de ciment, de la quantitat d’aigua i de la temperatura de la 
mescla, i això fa necessària la realització d’assaigs previs, que caldrà complementar amb proves preliminars a 
l’obra. 
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En el cas de formigó projectat es important aconseguir una alta resistència inicial. Per a l’acceptació de 
l’accelerant d’adormiment es comprovarà que sigui compatible amb el ciment utilitzat. La seva influència sobre les 
característiques del formigó haurà de ser coneguda. 
 
L’accelerant haurà de ser conforme amb les normes de seguretat del personal. No haurà d’exercir cap acció 
corrosiva sobre els ferros, el que exclou en principi qualsevol producte a base de clorurs. 
 
De vegades caldrà utilitzar altres additius com els reductors d’aigua, els retardadors (en els casos de 
temperatures elevades i quan es vol un acabat especial), colorants utilitzats en la darrera capa projectada, 
airejants que redueixin la tensió superficial de l’aigua incrementant la seva capacitat humectant, etc. 

 
 

6502.2.5. Addicions  

 
Són de tres tipus principalment: cendres volants, fum de sílice (microsílice) i fibres. 
 
Les cendres donen una adherència superior al suport, un augment de la densitat, resistència final, temps de 
treballabilitat i millora de l’acabat. 
 
La fum de sílice també millora l’adherència (disminuint el rebot), la impermeabilitat i les resistències mecàniques 
finals. 
 
La incorporació de fibres permet reduir la fissuració, incrementant les propietats del formigó o morter endurits. Les 
fibres poden ser d’acer, i també de polipropilè, vidre o carboni, aportant cadascuna les seves millores en els 
camps d’utilització respectius. 
 
Caldrà fer els assaigs previs esmentats a la UNE 83607, que també estableix el marc de dosificacions 
recomanades per cada addició. 
 
 
6502.3. Dosificació  

 
La dosificació dels components del formigó projectat haurà de fer-se tenint en compte que la dosificació del 
formigó posat en obra és diferent de la inicial, degut al rebot que afecta principalment als àrids gruixuts i que es 
tradueix per un augment de la dosificació final dels àrids fins i del ciment de entre un deu a un vint per cent (10 a 
20 %). 
 
En funció de les resistències exigides es determinarà la dosificació inicial del ciment, si be, a títol orientatiu, es 
podrà considerar una dosificació de ciment de quatre-cents setanta cinc (475) Kg/m3 per a formigons de tres-
cents (300) Kg/cm2 de resistència característica. 
 
En el cas de formigó projectat en túnel, s’utilitzarà la dosificació mínima d’accelerant d’adormiment, necessària 
per a obtenir una adherència suficient del formigó projectat en clau a curt termini. La dosificació de l’accelerant 
estarà compresa entre el tres i el cinc per cent (3 a 5%) en pes de ciment, tret del formigó projectat sobre–
accelerat (capa de segellat en els casos indicats per la Direcció d’Obra) en el que l’accelerant podrà excedir del 
cinc per cent ( 5%), si no s’utilitza ciment del tipus I/A 42,5, prèvia autorització de la Direcció d’Obra. 
 
La dosificació ideal del formigó projectat, en funció de les resistències imposades, s’obtindrà a partir d’assaigs 
previs efectuats pel Contractista, sota la supervisió de la Direcció d’Obra. La dosificació final adoptada haurà de 
ser aprovada per la Direcció d’Obra. La dosificació final serà optimitzada per assolir les resistències exigides. 
 
 
6502.4. Equip necessari per a l’execució de les obres. 

 
La projecció del formigó s’efectuarà mitjançant màquines de projectar (gunitadores) o bé amb equips 
automatitzats (robots). Serà de lliure elecció del Contractista la procedència i el tipus de maquinària a utilitzar en 
la posada en obra del formigó projectat. No obstant, el Contractista, abans de començar les obres haurà de 

presentar la documentació precisa que defineixi les característiques de la maquinària i els procediments de 
construcció per a la seva aprovació per la Direcció d’Obra.  
 

 
6502.5. Execució de les obres   

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Abans de la primera aplicació en obra es durà a terme una sèrie d’assaigs previs per a la posada a punt dels 
equips i per a l’ajustament de la dosificació sobre la base de la orientativa o inicial reflectida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. Finalitzats els assaigs (estimats en tres ó cinc) i amb les correccions 
pertinents, la Direcció d’Obra autoritzarà el inici de les operacions de posada en obra del formigó projectat. 
 
El Contractista adoptarà les mesures pertinents per assegurar la continuïtat del subministrament del formigó 
durant el procés de formigonat. 
 
De manera general, la projecció de formigó haurà de realitzar-se el més aviat possible després de l’excavació. En 
terrenys inestables, la projecció d’una primera capa de segellat  es realitzarà durant la fase d’excavació, que 
s’efectuarà amb mitjans mecànics. 
 
La distància de projecció serà d’un metre (1 m), mantinguda de manera regular, amb projecció perpendicular a les 
parets de l’excavació, excepte en el cas de túnels amb  sosteniments amb cintres en que s’utilitzarà una projecció 
obliqua per al correcte ompliment en el extradós de les mateixes. 
 
Abans de cada aplicació, i en el cas de massissos rocosos, haurà de netejar-se amb aigua o aire a pressió tota la 
superfície a projectar, eliminant-ne elements estranys tals com brutícia, pols o fangs projectats per les voladures. 
 
El gruix màxim d’una capa de formigó executada en una sola fase no podrà excedir de 10 cm, excepte a les 
zones baixes de l’excavació on no existeix la possibilitat de desenganxada de les capes de formigó projectat. 
 
Només en el cas de formigó projectat en talussos, en el cas de irregularitats sortints, el recobriment es pot reduir 
fins a un terç del gruix especificat. 
 
En el cas de túnels on s’utilitzi formigó projectat tots els elements (plaques de bulons, cintres, mallat d’acer, 
barres o tresillons, xapes) hauran d’estar recoberts amb un gruix mínim de tres centímetres (3 cm) de formigó 
projectat. Es procurarà que no quedi cap buit darrere de les cintres. 
 
En cap cas es projectarà formigó sobre una superfície recoberta de gel. Es comprovarà, mitjançant assaigs a 
realitzar en temps oportú, que les propietats del formigó projectat no s’alteren per sota de cinc graus centígrads 
(5ºC). 
 
 
6502.6 Control de qualitat  

 
 

6502.6.1. Assaigs previs 

 
Abans d’iniciar la projecció en obra, el Contractista haurà d’efectuar una sèrie d’assaigs de qualitat dels 
components del formigó projectat i d’adequació del material en projecció, treballant en condicions anàlogues a les 
de l’obra.  
 
Per a determinar la composició del formigó projectat (dosificació necessària de conglomerant i accelerant) caldrà 
assajar al menys dues mescles amb diferents continguts de conglomerant amb la dosificació òptima d’accelerant. 
A més, cal assajar formigó de la mateixa composició sense accelerant (formigó patró) per tal de determinar la 
caiguda de resistències. 
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Els assaigs previs s’han de realitzar com a molt tard en un mes abans del inici dels treballs, per tal de disposar de 
resultats de resistència significatius amb les dosificacions estudiades. 
 
 

6502.6.2. Assaigs de control  

 
Durant els treballs d’execució es comprovarà que el formigó projectat assoleix les resistències exigides. En funció 
del volum de l’obra el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà la natura i la freqüència d’aquests 
assaigs, o en el seu defecte es prendran com a referència els establerts a la UNE 83607, que també indica la 
manera de realitzar el motllo del qual s’obtindran les provetes testimoni. 
 
 
6502.7. Amidament i abonament 

 
El formigó projectat s’amidarà per metres cúbics (m3), mesurat amb els gruixos i superfícies definits en els 
Plànols, o per metres quadrats (m²) d’un determinat gruix, segons especifiqui el Projecte.  
 
S’aplicaran els preus corresponents en funció de si s’afegeixen fibres o no al formigó projectat, d’acord amb allò 
indicat al Projecte. En cap cas serà d’abonament el rebuig de material. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 
 

Article 6503. Malles de triple torsió per a protecció de talussos 
 

 

 

6503.1. Definició 

 
Es  defineixen com malles de triple torsió per a protecció de talussos els elements compostos per enreixats de 
malles hexagonals de triple torsió de filferro galvanitzat reforçat i, a més i segons necessitats, plastificats amb 
PVC, utilitzats per a l’estabilització de talussos i proteccions de vies de comunicació amb riscos de caigudes de 
pedres. 
 

 
6503.2. Tipus 

 
Depenent de la seva configuració es distingeixen dos tipus de protecció: 
 
 

6503.2.1. Protecció passiva 

 
Es composa d’una malla metàl·lica de triple torsió d'acer galvanitzat, fixada en coronació mitjançant un cable 
d'acer i ancoratges, i rematada en el peu, bé mitjançant cable i ancoratges, o bé mitjançant una barra o tub de 
contrapès. 
 
Mitjançant el guiat i canalització dels despreniments rocosos, es disminueix la velocitat de caiguda i es facilita la 
seva acumulació al peu del talús. 
 
S'aplica per a la protecció enfront dels despreniments de roques de grandària limitada en vessants o desmunts 
amb problemes de caigudes freqüents. 
 

S’empra en talussos geològicament estables però amb perill de despreniments superficials, sempre que es 
disposi d'una zona d'acumulació al peu del talús que no suposi cap perill per a la zona d'influència del trànsit. 

 
 

6503.2.2. Protecció activa 

 
Es composa d’una malla metàl·lica de triple torsió d'acer galvanitzat, fixada a una línia d'ancoratges i adossada en 
tota la superfície a la cara del talús. Es procura embolcallar les zones puntuals o blocs aïllats susceptibles de 
desprendre's, evitant que es mobilitzin fixant-los en la seva posició inicial. 
 
Mitjançant l'adossat i/o reforç de les malles s’evita el despreniment de roques, assegurant a més l'estabilitat 
superficial del talús. 
 
S'empra per protegir davant la caiguda de roques en desmunts o vessants, especialment en les següents 
circumstàncies: 
 

 En talussos de gran altura i amb grans despreniments superficials. 

 Quan no es pot disposar d'una cuneta o zona d'acumulació al peu del talús. 

 Quan la freqüència dels despreniments superficials pot comprometre l'estabilitat global del desmunt. 

 Quan l'energia que poden adquirir els blocs susceptibles de caure poden comprometre la seguretat i 
protecció que ofereix una malla de protecció passiva. 

 
 
6503.3. Materials 

 
Es podran utilitzar els següents materials: 
 

 Malla de triple torsió, d’acord amb les característiques, dimensions i pas de malla que s’especifiquin als 
Plànols, sent habituals els 5 x 7, 8 x 10, o be 10 x 20 amb filferro de dos, dos amb quatre, dos amb set, o 
tres mil·límetres (2 – 2,4 – 2,7 – 3 mm) de diàmetre. Estarà realitzada amb filferro d'acer galvanitzat entre 
dos (2) i tres (3) mil·límetres de diàmetre. Les característiques i toleràncies dels elements constituents, 
així com de recobriment de protecció contra la corrosió, hauran de complir les UNE-EN 10223 i 10224. 

 Cable d’acer, que haurà de complir amb la UNE 36710 respecte a la seva composició i gamma de 
diàmetres, i amb la UNE-EN 10224 respecte a la protecció contra la corrosió. 

 Bulons i ancoratges de cable, que seran d'acer galvanitzat B500S, de diàmetre i longitud variable en 
funció de la capacitat de càrrega del sistema, amb seccions de setze (16) a vint-i-cinc (25) mil·límetres de 
diàmetre, i de cent (100) a cent cinquanta (150) centímetres de longitud. 

 Plaques de fixació. Seran d'acer galvanitzat en calent, capaces de suportar els esforços que es 
transmeten als ancoratges per part de la malla i cables de reforç. 

 Subjectacables. Seran els necessaris per a la fixació i muntatge dels cables de suport de la xarxa segons 
la UNE-EN 13411-5. 

 Piquetes de subjecció o ancoratge. Seran barres d'acer corrugat galvanitzat tipus B500S, d’uns vint (20) 
mil·límetres de diàmetre i longitud entre vuitanta (80) centímetres i un (1) metre. El cap de la pica estarà 
corbat per tal de passar el cable de muntatge. 

 
El Projecte especificarà les característiques dels materials a utilitzar. 
 
 
6503.4. Execució de les obres. 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
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6503.4.1. Protecció passiva 

 
 

6503.4.1.1. Treballs previs  

 
Es molt important aclarir la zona a protegir per desenvolupar els treballs dins del marge de seguretat exigible, 
eliminant roques i restes vegetals que representin un risc a curt termini. 
 
Dins d’aquests treballs, es contemplarà l'eliminació de la vegetació situada en la coronació de l'emplaçament, 
retirant i netejant una franja de dos a quatre metres d'ample, per evitar alteracions produïdes per les arrels. 
 
Tot l'àrea d'influència dels treballs de protecció haurà d'estar correctament senyalitzada, prohibint l'accés a tota 
persona aliena. 
 
 

6503.4.1.2. Estesa i ancoratge  

 
L'estesa de la malla dependrà de les condicions morfològiques del talús (altura i pendent) així com de l'existència 
d'accessos a la coronació. Habitualment, els treballs d'instal·lació de les malles es realitzen des del peu, ja que 
rares vegades es disposa de bons accessos a la coronació. 
 
Estesa la malla, es procedeix a la unió vertical entre panys mitjançant una torsió del filferro extern, de major 
diàmetre, realitzant torsions cada vint-i-cinc (25) a trenta (30) centímetres, emprant el mínim cavalcament 
possible. Ocasionalment, i si la malla ha d’estar sotmesa a despreniments freqüents o d'una grandària important, 
es pot reforçar les costures entre panys amb cable d'acer de 3 mm de diàmetre. 
 
La fixació definitiva de la malla en coronació, es realitzarà mitjançant piquetes de longitud i espaiament suficient 
per garantir un ancoratge correcte del sistema. En tota la seva longitud s'estendrà un cable de 16 mm de 
diàmetre, passant per les piquetes, sobre el qual es voltejarà la malla entre cinquanta (50) i cent (100) 
centímetres i servirà com a element que garanteixi el repartiment uniforme i continu dels esforços de la malla als 
punts d'ancoratge. 
 
Quant la longitud de talús superi els quaranta (40) o cinquanta (50) metres, s'haurà d'interrompre el cable d'acer, 
realitzant la seva instal·lació en trams independents, perquè en cas de trencament no falli la coronació completa. 
 
Finalment, es realitzarà el perfil de vora de la malla en el peu de l'emplaçament de forma similar a la coronació.  
 
Si la dimensió dels despreniments és molt petita, d'uns pocs centímetres, es pot optar per col·locar una barra o 
tub de contrapès. 
 
Esporàdicament, s'empraran ancoratges interiors en talussos irregulars, amb la finalitat de que la malla no quedi 
molt distanciada de la superfície, i així els despreniments no aconsegueixin una velocitat que pugui estripar la 
malla en la seva caiguda. 
 
 

6503.4.2. Protecció activa 

 
La metodologia d'instal·lació és similar a la de la protecció passiva, incorporant posteriorment els ancoratges de 
fixació de la malla. Aquestes fixacions poden ser de qualsevol tipus i configuració, sempre tenint en compte el 
tipus de material del que es conforma el talús, la seva alterabilitat, morfologia, etc. 
 
Així per a talussos argilencs i, en general, amb materials poc competents o rocosos molt fracturats, s'empraran 
bulons d'acer de diàmetres compresos entre setze (16) i vint-i-cinc (25) mil·límetres, de longitud suficient que 
garanteixi el seu ancorat a la zona del terreny no alterada. 
 
Per a talussos rocosos poc fracturats, es podran emprar també bulons d'acer de les mateixes característiques, o 

bé optar per la instal·lació d'ancoratges mitjançant pern d’auto–expansió de cent cinquanta (150) mil·límetres de 
longitud i deu (10) mil·límetres de diàmetre. 
 
Tots aquests ancoratges hauran d'anar proveïts d'una xapa d'acer i una rosca que fixi la malla i aconsegueixi 
adossar-la a la superfície del talús. La disposició dels elements d'ancoratge dependrà en gran mesura de la 
morfologia del talús, sent habitual la col·locació d'un ancoratge cada nou metres quadrats (9 m²) o cada setze 
metres quadrats (16 m²), situats preferiblement a portell. 
 

6503.5. Control de qualitat 

 
Si amb el producte s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries d'aquest 
Article i/o document acreditatiu de l'homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, segons 
l'indicat a l'apartat 6503.7 del present Article, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de 
recepció dels materials, no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la 
Direcció d’Obra. 
 
En el cas de no disposar de certificat acreditatiu, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els assajos 
a realitzar per al control de procedència dels materials. 
 
La Direcció d’Obra fixarà els controls de recepció de la unitat acabada. 
 

 
6503.6. Amidament i abonament 

 
La malla de triple torsió per a protecció de talussos s’amidarà per metre quadrat (m2) realment col·locat a obra, 
mesurat sobre els Plànols segons l’àrea de la secció inclinada del talús d’excavació a sostenir. 
 
En aquest preu s’inclou, la malla de triple torsió, el cable d’acer, bulons, ancoratges, plaques de fixació, subjecta–
cables, el filferro de cosit  i tots els materials necessaris per a la seva correcta execució. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 

 

6503.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE 36710. Cables d’acer per a usos generals. 

 UNE-EN 10223. Filferros d’acer i productes de filferro per tancaments. 
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 UNE-EN 10224. Filferros d’acer i productes de filferro. Recobriments metàl·lics no ferrosos sobre filferros 
d’acer. 

 UNE-EN 13411-5. Terminals per cables d’acer. Seguretat. Part 5: Abraçadora amb buló en U. 
 
 
 

Article 6504. Malles de cables 
 

 

 

6504.1. Definició 

 
Les malles de cables consisteixen bàsicament en membranes flexibles constituïdes per malles de cable d'acer 
monofilar, cosides perimetralment amb cables d’acer ancorats al terreny mitjançant bulons, i eventualment 
reforçades amb cables horitzontals paral·lels a les línies d'ancoratge. Les empentes rebudes per les malles són 
transmeses als capçals dels ancoratges. 
 
 
6504.2. Materials 

 
Les característiques dels materials seran les especificades en els Plànols i en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte les següents:  
 

 Panells de xarxa de cable d’acer galvanitzat. Seran panells de xarxa de cable d'acer monofilar d’uns vuit 
mil·límetres (8 mm ) de diàmetre, amb dimensions de malla variable entre 200 mm x 200 mm i 300 mm x 
300 mm. Les dimensions dels panells variaran generalment entre 3 x 5 m i 4 x 6 m segons l'espaiat 
requerit entre els ancoratges. 

 Bulons. Seran d'acer, d’uns vint-i-cinc mil·límetres (25 mm) de diàmetre i longitud variable entre un i 
quatre metres (1 m i 4 m) en funció de la capacitat de càrrega del sistema. El dimensionament de la 
longitud d’ancoratge es calcularà en funció de la naturalesa de la roca i del seu grau de fracturació. 

 Cables d’acer. El diàmetre del cable d’acer de cosit de malles oscil·larà entre vuit i dotze mil·límetres (8 
mm i 12 mm) i el perimetral entre dotze i catorze mil·límetres (12 mm i 14 mm), i ambdós estaran 
galvanitzats. 

 Plaques o argolles de fixació. Seran d'acer galvanitzat en calent, capaces de suportar els esforços que es 
transmeten als ancoratges per part de la malla i els cables de reforç. 

 
 
6504.3. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Com a treballs preliminars, és molt important aclarir la zona a protegir per desenvolupar els treballs dins del 
marge de seguretat exigible, eliminant roques i restes vegetals que representin un risc a curt termini. 
 
Dins d’aquests treballs, es contemplarà l'eliminació de la vegetació situada en la coronació de l'emplaçament, 
retirant i netejant una franja de dos a quatre metres d'ample, per evitar alteracions produïdes per les arrels. 
 
Tota  l'àrea d'influència dels treballs de protecció haurà d'estar correctament senyalitzada, prohibint l'accés a tota 
persona aliena. 
 
En primera fase s’executaran els ancoratges amb una quadrícula coincident amb la de les dimensions dels 
panells de xarxa de cable d’acer.  
 

Després s’estendran les xarxes i es procedirà a la unió entre panys mitjançant els cables d’acer de cosit i 
perimetrals que es fixaran als bulons mitjançant les plaques o argolles. 
 
 
6504.4. Control de qualitat  

 
Si amb el producte s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries d'aquest 
Article i/o document acreditatiu de l'homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, segons 
l'indicat a l'apartat 6504.6 del present Article, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de 
recepció dels materials, no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la 
Direcció d’Obra. 
 
En el cas de no disposar del certificat acreditatiu el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, fixarà els assajos 
a realitzar per al control de procedència dels materials. 
 
La Direcció d’Obra fixarà els controls de recepció de la unitat acabada. 
 

 

6504.5. Amidament i abonament 

 
La malla de cables d’acer s’amidarà per metre quadrat (m2) de malla realment col·locada a obra segons el àrea 
de la secció inclinada del talús d’excavació a sostenir. 
 
Aquest preu inclou les xarxes de cables d’acer i l’execució dels bulons i ancoratges, no essent per tant aquests 
objecte d’abonament independent. Igualment inclou la preparació del talús i la zona d’actuació, el replanteig, els 
cables d’acer, les plaques i argolles de fixació i tots elements auxiliars necessaris per a la correcta execució de la 
unitat. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 

 

6504.6. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
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Article 6505. Pantalles dinàmiques 
 

 

 

6505.1. Definició 

 
Les pantalles dinàmiques són estructures flexibles i deformables que intercepten les trajectòries dels blocs 
rocosos que es desprenen dels talussos o vessants, absorbeixen l'energia del impacte i la transformen en energia 
de deformació acumulada en la pantalla. 
 
La pantalla s’especifica per l’energia cinètica que és capaç d’absorbir en kilojoules (KJ), que és equivalent a 
l’energia d’un bloc de certa grandària amb una velocitat de moviment donada. Abasten un rang de capacitat de 
treball que sol anar des de 30 fins a  5.000 kilojoules (KJ). 
 
 
6505.2. Materials  

 
Els diferents elements de que es composa la pantalla constitueixen el sistema de contenció. La seva capacitat 
d’absorció haurà de ser aprovada mitjançant assaigs de camp, certificats per institució homologada reconeguda 
per infraestructures.cat. 
 
Les pantalles dinàmiques es composen de pals de sustentació, estructura de tancament i elements de 
fonamentació i fixació al terreny. La capacitat d’absorció d’energia d’una pantalla condiciona, per a cada tipus de 
pantalla, el ventall d’alçades que poden tenir els pals de sustentació, i també la distància de separació entre els 
pals. 
 
 

6505.2.1. Pals de sustentació 

 
Són perfils d’acer galvanitzat en calent i mecanitzats per a la fixació dels cablejat superior, de manera que 
s’asseguri la perfecta actuació dels cables i sistemes de frenat. 
 
El tipus de perfil es determina segons l’alçada de la pantalla i la freqüència estimada dels despreniments. Poden 
anar des de perfils HEB 140 per a pantalles de cent cinquanta kilojoules (150 kJ) fins perfils HEB 220 en pantalles 
de tres mil kilojoules (3.000 kJ). El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus d’acer i la resta de 
característiques geomètriques dels pals, així com la seva separació. 
 
 

6505.2.2. Estructura de tancament 

 
És el sistema que intercepta la trajectòria dels rocs i en controla el impacte, deformant-se i transmetent les 
sol·licitacions als pals i altres elements de fixació al terreny. 
 
Pot estar formada per xarxes d’anells d’acer i enreixats de simple torsió de filferro extra galvanitzat, amb una capa 
mínima de dos-cents cinquanta grams per mil·límetre quadrat (250 gr/mm2). 
 
Les característiques de l’acer i la geometria dels elements que conformen l’estructura de tancament vindran 
definides pel sistema de contenció certificat de que es tracti, i detallades al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 

 

6505.2.3. Elements de fonamentació i fixació al terreny 

 
Es disposaran cables d’acer, amb característiques, gruix i disposició definides al Projecte, per tal de mantenir 
l’estructura de tancament i transmetre les sol·licitacions als ancoratges. En alguns casos es dissenyaran 
mecanismes de dissipació d’energia, amb l’objecte de permetre una deformació de l’estructura durant el impacte, 
evitant en lo possible les concentracions de tensions. 
 
Per altra banda s’utilitzaran els ancoratges definits al Projecte, de tipologia i profunditat  variable en funció de les 
característiques mecàniques del terreny de fonamentació, i del disseny dels sistema de contenció utilitzat. El 
sistema definirà amb precisió aquests elements, entre els quals hi ha: 
 

 Placa de base, que podrà incorporar elements per la fixació del cablejat inferior. 

 Cables de suport longitudinals i cables de retenció al terreny. 

 Elements de control de la deformació, que poden estar subjectes a patents. 

 Subjecta – cables. 

 Ancoratges 

 Grillons 
 
 
6505.3. Execució de les obres 

 
Abans del inici de qualsevol tasca s’acordonarà, protegirà i senyalitzarà convenientment la zona de treball seguint 
les normatives de seguretat en zones d’obres i normatives de seguretat de trànsit. 
 
Posteriorment, es realitzarà l’esbrossada i la neteja a la zona d’implantació de la pantalla. Si es requereix es 
realitzarà un reperfilat o anivellació del talús. 
 
Una vegada definits i localitzats els punts d'implantació de l’estructura de fonamentació es realitzaran els 
ancoratges que penetraran en el terreny la longitud necessària, per a cada tipus d’ancoratge i característiques del 
terreny de fonamentació. 
 
Els perfils d’acer galvanitzat, cables d’acer, dissipadors d’energia, xarxes de cables i resta d’elements 
s'instal·laran segons les indicacions del Projecte i les instruccions específiques de muntatge, les quals hauran de 
ser obligatòriament lliurades pel fabricant subministrador del sistema a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació. 
 
 

6505.4. Control de qualitat 

 
Si amb el producte s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries d'aquest 
Article i/o document acreditatiu de l'homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, segons 
l'indicat a l'apartat 6505.6 del present Article, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de 
recepció dels materials, no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la 
Direcció d’Obra. 
 
En el cas de no disposar del certificat acreditatiu el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, fixarà els assajos 
a realitzar per al control de procedència dels materials. 
 
La Direcció d’Obra fixarà els controls de recepció de la unitat acabada. 
 
 
6505.5. Amidament i abonament 

 
Les pantalles dinàmiques s’abonaran per metre lineal (m) de pantalla dinàmica realment col·locada, de capacitat 
d’absorció d’energia i alçada determinada. 
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El preu inclou tots els materials components del sistema així com tots els treballs necessaris per a la seva 
col·locació incloent les perforacions i execució dels ancoratges. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 

6505.6. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
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CAPÍTOL 6. ELEMENTS AUXILIARS 
 
 
 
 

Article 6601. Elements auxiliars en la construcció de ponts 
 
 
 
6601.1. Definició 

 
Les estructures i elements auxiliars per a la construcció de ponts poden classificar-se en: 
 

 Elements auxiliars tipus 1: Cintres quallades, cintres porticades, encofrats trepants per a piles, grues torre, 
mitjans d'elevació per a accedir a piles i tauler i torres de suport. 

 Elements auxiliars tipus 2: Cintres mòbils, bigues llançadores, carros encofrants per a voladissos, carros 
d'avanç en voladís, pescants i dispositius i mitjans per a empenta de taulers. 

 
En qualsevol cas els encofrats o elements destinats al emmotllat in situ de formigons i morters, els desencofrants i 
les cintres i estintolaments necessaris per executar les obres, compliran l’especificat a l’Article 68 de la “Instrucció 
de Formigó Estructural (EH-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 
6601.2. Projecte de mitjans auxiliars 

 
En qualsevol tipus de mitjà auxiliar que s'utilitzi en la construcció d'un pont, el Contractista adjudicatari de l'obra 
haurà de redactar un projecte específic complet per a la seva utilització, que serà visat pel col·legi Professional 
corresponent. En un annex a aquest projecte s'inclouran, almenys, els següents documents: 
 

 Per a elements auxiliars tipus 1: Memòria de càlcul, plànols de definició de tots els elements i manual amb 
els procediments de primer muntatge. 

 Per a elements auxiliars tipus 2: A més dels documents abans esmentats, caldrà afegir un manual de 
moviment, en el cas d'elements mòbils, d'operacions de formigonat, si escau, i de desmuntatge i estudi 
cinemàtic i requisits tècnics exigits als materials components, així com el procediment per al control de 
recepció. 

 
Tots aquests documents hauran d'estar signats per un tècnic competent, amb provats coneixements en ponts i en 
els elements auxiliars de construcció d'aquests. 
 
A més, en aquells casos en que els equips auxiliars es recolzin o modifiquin l'estructura de l'element que es 
construeix, el Contractista sol·licitarà a la Direcció d’Obra, prèviament a la seva utilització, un informe subscrit per 
l'autor del projecte de construcció de l'element en el qual es comprovi que aquest suporta les càrregues que li 
transmet el mitjà auxiliar en les mateixes condicions de qualitat i seguretat previstes en l’esmentat projecte. 
 
Tots els equips auxiliars a utilitzar en construcció de ponts de carretera, i els seus elements components, així com 
els preceptius projectes per a la seva utilització, hauran de complir amb la reglamentació específica vigent tant a 
Espanya com a la Unió Europea i ostentar el marcat CE, en aquells casos que siguin d'aplicació.  

 
 

6601.3. Muntatge, funcionament i desmuntatge d’elements auxiliars 

 
Durant les fases de muntatge, funcionament, trasllat i desmuntatge de qualsevol element auxiliar de la construcció 
de ponts de carretera, totes les operacions relatives a aquestes fases hauran d'estar supervisades i coordinades 
per tècnics amb la qualificació acadèmica i professional suficient, que hauran d'estar adscrits a l'empresa 
propietària de l'element auxiliar i a peu d'obra, amb dedicació permanent i exclusiva a cada element auxiliar, i que 
hauran de comprovar, a més, que aquests elements compleixen les especificacions del projecte, tant en la seva 
construcció com en el seu funcionament. En el cas d'elements auxiliars tipus 2, cada tècnic tindrà dedicació 
permanent i exclusiva a cada element auxiliar. 
 
A més, després del muntatge de l'estructura o de l'element auxiliar, i abans de la seva posada en càrrega, 
s'emetrà un certificat pel tècnic competent de l'empresa propietària de l'element auxiliar, en el qual consti que el 
muntatge realitzat és correcte i està conforme a projecte i normes. L’esmentat certificat haurà de contar amb 
l'aprovació del Contractista en el cas que no coincideixi amb l'empresa propietària de l'element auxiliar. Còpia del 
certificat corresponent es remetrà a la Direcció d’Obra.  
 
El Cap d'Obra del Contractista es responsabilitzarà de que la utilització del mitjà auxiliar, durant l'execució de 
l'obra, es faci conforme a l'indicat en el projecte esmentat a l’apartat 6601.2 d’aquest Plec i en els seus 
corresponents manuals, i establirà els volums i rendiments que es puguin arribar a obtenir en cada unitat, d’acord 
amb les característiques de l'element auxiliar, de manera que en tot moment estiguin garantides les condicions de 
seguretat previstes en el esmentat projecte. 
 
 
6601.4. Reutilització d'elements auxiliars. 

 
En el cas d'elements auxiliars tipus 2, no es podran utilitzar elements auxiliars mòbils provinents d'altres obres 
realitzades, que contin tan sols amb estudis d'adequació. Es podran utilitzar els seus elements components, 
sempre que el projecte específic esmentat a l'apartat 6601.2 d’aquest Plec els inclogui. 
 
 
6601.5. Amidament i abonament. 

 
A les obres de fàbrica on s'utilitzin cintres, aquestes s’amidaran en metres cúbics (m3), mesurant el volum realment 
cintrat limitat entre la superfície de recolzament de la cintra, que prèviament haurà autoritzat la Direcció d’Obra, i 
l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar, limitada lateralment per la projecció en planta de l’estructura, 
més un (1) metre addicional per raons de seguretat.  
 
El preu inclou la preparació de la base d’assentament.  
 
En el cas de que s’utilitzin encofrats trepants o lliscants, s’amidarà per metres quadrats (m2) de superfície 
realment encofrada. 
 
Els encofrats convencionals s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície de formigó encofrada, mesurada 
sobre Plànols.  
 
El preu inclou el desencofrat i els productes desencofrants que s’utilitzin. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
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CAPÍTOL 7. OBRES DIVERSES 
 
 
 
 

Article 690. Impermeabilització de paraments 
 
 
 
690.1. Definició 

 
Consisteix en la impermeabilització de paraments de fàbriques de formigó, o altres materials, en estreps, piles, 
taulers, voltes, aletes, murs, etc. 
 
 
690.2. Materials 

 
Els productes més habituals utilitzats en la impermeabilització de paraments son les emulsions bituminoses i les 
pintures bituminoses. 
 
 

690.2.1. Emulsions bituminoses  

 
La seva definició i característiques s’indiquen a l’Article 213 d’aquest Plec. 
 

 

690.2.2. Pintures bituminoses   

 
Són productes líquids obtinguts a partir d'una base bituminosa (asfàltica o de quitrà) que, quan s'apliquen en capa 
fina, en assecar-se formen una pel·lícula sòlida. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus de material a utilitzar i les seves característiques. 
 
 
690.3. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
No es realitzaran treballs d'impermeabilització quan les condicions climatològiques puguin resultar perjudicials, en 
particular, quan estigui nevant o existeixi neu o gel sobre la superfície a impermeabilitzar, quan plogui o la 
superfície estigui mullada, o quan bufi vent fort.  
 
Tampoc s’han de realitzar treballs quan la temperatura ambient sigui menor que cinc graus (5°C). 
 
Les interrupcions en l'execució de la impermeabilització han de fer-se de forma tal que no es deteriorin els 
materials components de la mateixa. 

 
La superfície a impermeabilitzar ha de ser uniforme, estar neta i no tenir cossos estranys. 
 
Quan la superfície a impermeabilitzar sigui de formigó, de morter de ciment, de formigó cel·lular o de morter 
d'àrids lleugers, la seva superfície ha d'estar adormida i seca, sense buits ni ressalts majors que el vint per cent 
(20%) del gruix de la impermeabilització prevista. 
 
Els materials d’impermeabilització s’han d'aplicar mitjançant brotxa, raspall o polvoritzador. L'aplicació s’ha de 
realitzar en totes les zones en les quals la impermeabilització hagi d'adherir-se i a les zones on es realitzin perfils 
de vora. 
 
 
690.4. Control de qualitat 

 
Per al control de procedència de l’emulsió bituminosa, es tindrà en compte allò indicat a l’Article 213 d’aquest 
Plec. 
 
Per a les pintures bituminoses, si amb el producte s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les 
especificacions obligatòries d'aquest Article i/o document acreditatiu de l'homologació de la marca, segell o 
distintiu de qualitat del producte, segons l'indicat a l'apartat 690.6 del present Article, els criteris descrits a 
continuació per a realitzar el control de recepció dels materials, no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de 
les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
En el cas de no disposar del certificat acreditatiu el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, fixarà els assajos 
a realitzar per al control de procedència dels materials. 
 
La Direcció d’Obra fixarà els controls de recepció de la unitat acabada. 
 
 
690.5. Amidament i abonament 

 
Les impermeabilitzacions de paraments s'amidaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre 
Plànols.  
 
En aquest preu estan inclosos els materials utilitzats, la preparació de la superfície i tots els treballs que siguin 
necessaris per a la completa terminació de la unitat. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
690.6. Especificacions tècniques i distintius de qualitat  

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
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Normes de referència 
 

 UNE-EN 104234. Impermeabilització. Materials bituminosos i bituminosos modificats. Pintures 
bituminoses de emprimació.   

 
 
 

Article 691. Juntes d'estanquitat en obres de formigó 
 

 

 
691.1. Definició 

 
S'entén per junta d'estanquitat, el dispositiu que separa dues masses de formigó a fi de proporcionar a les 
mateixes la llibertat de moviments necessària perquè puguin absorbir, sense esforços apreciables, les dilatacions 
i contraccions produïdes per les variacions de la temperatura i les reològiques del formigó, a l’hora que assegura 
l'absència de filtracions. 
 
 
691.2. Materials 

 
Els perfils a utilitzar en juntes d'estanquitat seran del tipus previst en els Plànols, i hauran de complir les 
prescripcions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
691.3. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Els elements compresos entre dues juntes d'estanquitat, o entre una junta d'estanquitat i una de retracció, es 
formigonaran d’una sola vegada, sense més juntes que les necessàries per construcció. El formigonat es detindrà 
en una junta d'estanquitat, i no es podrà prosseguir l'abocament del formigó en l'element adjacent fins després 
d’haver realitzat les operacions que s'indiquen a continuació. 
 
Prèviament al formigonat del primer element, s'haurà disposat l'encofrat de la junta de la forma indicada en els 
Plànols, i amb les disposicions necessàries per mantenir el perfil d'estanquitat, durant el formigonat, tal com es 
preveu en els mateixos. 
 
Un vegada endurit el formigó, es retirarà l'encofrat de la zona de junta, posant especial atenció en no danyar el 
perfil d'estanquitat. A continuació, es fixarà sobre la superfície de la junta una planxa de poliestirè expandit per 
permetre el moviment relatiu entre les dues superfícies de formigó que separa. 
 
 
691.4. Amidament i abonament 

 
Les juntes s’amidaran per metres lineals (m) de perfil d'estanquitat col·locat, mesurats sobre Plànols. En el preu 
unitari quedaran inclosos el propi perfil d'estanquitat, les planxes de poliestirè expandit i els resta materials i 
treballs necessaris per a la seva correcta execució. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 

 
 
 

Article 694. Juntes de tauler 
 

 

 
694.1. Definició 

 
Es defineixen com a juntes de tauler, els dispositius que enllacen les vores de dos taulers contigus, o d'un tauler i 
un estrep de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, deformacions reològiques en cas de 
formigó i deformacions de l'estructura, alhora que presenten una superfície el més contínua possible al trànsit. 
 
 
694.2. Condicions generals 

 
El tipus de les juntes seran els definits als Plànols i hauran de complir les prescripcions fixades al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
694.3. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Abans de muntar la junta, s'ajustarà la seva obertura inicial, en funció de la temperatura mitja de l'estructura en 
aquest moment i dels escurçaments diferits previstos, en cas d'estructures de formigó. 
 
La junta es muntarà d'acord amb les instruccions del fabricant, posant especial atenció al seu ancoratge al tauler i 
al seu enrasament amb la superfície del paviment. 
 
 
694.4. Amidament i abonament 

 
Les juntes de tauler s'amidaran per metres lineals (m) de junta col·locada, mesurats sobre Plànols. En el preu 
unitari quedaran compresos tots els materials especials, així com ancoratges, soldadures, morters, pintures, i 
quants treballs i materials siguin necessaris per a la seva correcta execució. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 

Article 695. Proves de càrrega 
 

 

 
695.1. Definició 

 
Es defineix com prova de càrrega al conjunt d'operacions de control, la realització del qual és preceptiva en ponts 
i passarel·les abans de la seva obertura al trànsit, a fi de comprovar l'adequada concepció, l'estabilitat i el bon 
comportament de l'obra. 
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695.2. Execució de les proves de càrrega 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Les proves a realitzar seran les definides en el Projecte. 
 
No es procedirà a la realització de les proves de càrrega fins haver comprovat que el formigó ha aconseguit la 
resistència característica especificada en el Projecte. 
 
El tren de càrregues de la prova, format per camions o vehicles similars, haurà de ser aprovat prèviament per la 
Direcció d’Obra. 
 
Durant el desenvolupament de les proves s'adoptaran les precaucions necessàries per evitar un possible 
accident. 
 
En cas d'aparèixer algun defecte que la Direcció d’Obra consideri perillós, s'estudiaran les causes possibles del 
mateix i s'adoptaran les mesures que la Direcció d’Obra cregui oportunes. 
 
La Direcció d’Obra podrà ordenar la realització de proves complementàries quan ho consideri necessari, encara 
que no haguessin estat previstes inicialment en el Projecte. 
 
 
695.3. Acta de les proves de càrrega 

 
Finalitzades les proves, es redactarà una Acta en què, a més de totes les observacions que cregui convenient 
afegir la Direcció d’Obra, s'inclouran els apartats següents: 
 

 Dades generals de data, persones assistents a la prova, clau del Projecte, i finalitat de la prova.  

 Descripció de l'obra.  

 Estat de l'obra previ a la realització de les proves.  

 Tren de càrregues utilitzat.  

 Aparells de mesura.  

 Condicions climatològiques.  

 Punts de referència respecte als quals s’han realitzat mesures i s’hi ha deixat constància per a 
identificació futura.  

 Descripció de l'assaig i resultats obtinguts.  

 Estat final de l'obra.  
 
 
695.4. Amidament i abonament 

 
Aquesta unitat s’amidarà i s’abonarà segons s'indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
 

Article 6701. Suports de material elastomèric 
 

 

6701.1. Definició 

 
Els aparells de suport de material elastomèric son els elements que s’interposen entre els taulers i les piles o 
estreps (subestructura) amb la finalitat d’absorbir els esforços transmesos pel tauler permetent determinats 
moviments. 

 
En general, en els aparells de suport es produiran moviments relatius (girs i desplaçaments) entre el tauler i la 
subestructura. En funció de la capacitat de càrrega admissible i dels moviments permesos s’estableix la següent 
tipologia: 
 

 Suports armats. 

 Suports encapsulats. 

 Suports lliscants. 
 

 
6701.1.1. Suports armats 

 
Es defineixen així els aparells de suport constituïts per capes alternatives de material elastomèric i acer, capaços 
d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que suporten. 
 
Els suports consten d'un cert nombre de capes de material elastomèric separades per cèrcols de xapa d'acer que 
queden units fortament al material elastomèric durant el procés de fabricació. 
 
Son d’aplicació en estructures amb càrregues i moviments relatius (girs i desplaçaments) moderats. 
 
Una varietat d’aquests tipus de suports son els suports armats ancorats al tauler i a la subestructura que s’utilitzen 
en determinades condicions. 
 
 

6701.1.2. Suports encapsulats 

 
Consisteixen essencialment en una làmina cilíndrica de cautxú o neoprè de, relativament, poc gruix, que es troba 
completament encapsulada en una caixa o càpsula d’acer. Sobre la làmina de cautxú actua, a la vegada, un pistó 
d’acer que es solidari amb el tauler mitjançant els oportuns perns constituint el conjunt l’aparell de suport. També 
es denominen tipus “pot”. 
 
Es tracta de suports fixes amb gran capacitat de càrrega que permeten els girs relatius entre el tauler i la 
subestructura i impedeixen els moviments horitzontals. 
 
 

6701.1.3. Suports lliscants 

 
Son una tipologia derivada de les dues anteriors. Estan constituïts per un suport tipus armat o encapsulat amb el 
pistó recobert per un disc de tefló (politetrafluoretilè) sobre el qual es desplaça la placa superior de lliscament que 
es troba fixada al tauler. 
 
Dintre d’aquesta tipologia es poden considerar els lliscants multidireccionals que permeten qualsevol 
desplaçament horitzontal i els unidireccionals que únicament el permeten en una direcció mitjançant una guia 
central fixada al pistó o a la placa de lliscament. 
 
El Projecte definirà els tipus de suports a utilitzar i les seves característiques. 
 
 
6701.2. Materials 

 
 

6701.2.1. Material elastomèric 

 
El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, neoprè), les característiques 
del qual hauran d'acomplir les especificacions següents: 
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 Duresa Shore (ASTM D-676): 60 ± 3. 

 Resistència mínima a tracció: ≥ 170 Kg/cm2. 

 Allargament en trencament: ≥ 450 %. 

 Mòdul d’elasticitat transversal G segons la UNE 53630: 0,8 ≤ G ≤ 1,2 N/mm2. 
 
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en setanta (70) hores i a cent 
(100) graus centígrads són les següents: 
 

 Canvi en la duresa Shore:  ≤ 10°. 

 Canvi en la resistència a tracció: ± 15%. 

 Canvi en l’allargament: Disminució en l’allargament de trencament inferior al quaranta per cent (40%). 

 Deformació romanent: ≤ 35 %. 
 
Compliran amb allò especificat a la UNE EN 1337-3. 
 
 

6701.2.2. Cèrcols d'acer 

 
Les plaques d'acer a utilitzar als cèrcols estaran constituïdes per acer de qualitat S 355 JR. 
 
Els perns d’ancoratge seran d’acer de qualitat S 275 JR, i el caragolam serà de grau 8.8 zincat. El Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars podrà establir característiques de qualitat superior. 
  
 

6701.2.3. Acer inoxidable per a superfícies lliscants 

 
En suports tipus “pot” i lliscants s’utilitzarà acer inoxidable amb un gruix mínim d’un amb cinc m il·límetres (1,5 
mm) i rugositat inferior a un micròmetre (1 μm). La seva duresa estarà compresa entre cent cinquanta i dues-
centes vint unitats de duresa Vickers (150 i 220 HV1), i la seva composició serà del tipus X5CrNiMo17-12-2. 
 
Les característiques esmentades s’assajaran d’acord amb la UNE-EN 10088-2. 
 
 

6701.2.4. Tefló per a suports lliscants 

 
Tindrà una resistència a tracció superior a vint-i-nou megapascals (> 29 MPa), i una elongació a trencament 
superior al tres-cents per cent (> 300 %), característiques que es mesuraran segons la UNE-EN ISO 527. El Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la seva duresa. 
 
Els materials utilitzats per aparells de suport compliran amb allò especificat a la UNE-EN 1337-5. 
 
Totes les peces metàl·liques dels aparells de suport estaran protegides contra la corrosió de conformitat amb les 
especificacions del Projecte. En particular, la superfície tindrà una preparació de dos amb cinc graus SA (2 ½ SA) 
amb raig de sorra i un mínim de dos-cents cinquanta micròmetres (250 μm) de gruix de pintura epoxi zincada, tot 
això assajat segons indica la UNE-EN 1337-9. 
 
 
6701.3. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
En la col·locació dels aparells de suport és necessari tenir en compte una sèrie de regles i consideracions per tal 
de garantir el seu correcte funcionament i durabilitat.  A cada projecte li correspon un procediment d’instal·lació 
propi però de forma general es necessari garantir el següent: 

 

 Les cares superior (en contacte amb el tauler) i inferior (en contacte amb les piles o estreps) hauran de 
ser perfectament paral·leles i estar en plànols horitzontals. La manera habitual d’aconseguir aquesta 
condició de planitud i horitzontalitat es mitjançant la col·locació de morters d’anivellació. En funció del 
gruix que tinguin caldrà armar-les amb una armadura ortogonal. 

 Els suports armats sempre es col·locaran amb el costat de major longitud paral·lel a la línia de 
recolzaments amb l’objecte d’aconseguir la mínima coacció possible al gir longitudinal del tauler. 

 L’esquema general de muntatge d’un suport encapsulat serà el següent: 
 

o Instal·lació de l’aparell de suport sobre la base. 
o Ajustament i anivellació de l’aparell de suport. 
o Col·locació del morter d’anivellació d’alta resistència entre l’aparell de suport i la base. 
o Encofrat, ferrallat i formigonat de la superestructura. 
o Alliberament de les fixacions provisionals. 

 

 Quan es col·loquin aparells lliscants és molt important en el moment de col·locació de la placa superior el 
reglatge de la mateixa (desplaçament del centre de la placa en relació amb el centre del suport) en funció 
dels moviments, reversibles o no i del seu sentit, que restin per produir-se, per tal de que en cap moment 
es pugui produir un altre contacte que no sigui entre el tefló i la placa de lliscament. 
 
El reglatge serà funció de la temperatura mitja en el moment del muntatge, de l’edat del formigó del tauler 
(deformacions per retracció i fluència), dels increments màxims i mínims de temperatura possible i del 
procés constructiu, i es farà d’acord amb el definit en el Projecte. 

 
 
6701.4. Amidament i abonament 

 
Els suports armats s’amidaran per decímetre cúbic (dm3) de volum de neoprè, quedant inclosos en el preu el morter 
d’anivellament, les xapes d’acer, i/o els ancoratges. 
 
Els suports encapsulats i els suports lliscants s’amidaran per unitats (u) de cada tipus, realment col·locats en 
obra. En el preu unitari quedaran inclosos el morter d’assentament i totes les operacions que siguin necessàries 
per la completa execució de la unitat. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN 1337-3. Suports estructurals. Part 4: Suports elastomèrics. 

 UNE-EN 1337-5. Suports estructurals. Part 5: Suports “pot”. 

 UNE-EN 1337-9. Suports estructurals. Part 9: Protecció. 

 UNE-EN 10088-2. Acers inoxidables. Part 2: Condicions tècniques de subministrament per xapes i 
bandes d’acer resistents a la corrosió per a usos generals. 

 UNE-EN ISO 527. Plàstics. Determinació de les propietats en tracció. 

 UNE-EN ISO 2039-1. Plàstics. Determinació de la duresa. Part 1: Mètode de penetració de bola. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 362 de 445 
 

 
 
 

Article 6702. Accessoris per a túnels 
 

 

 

6702.1. Xapa Bernold   

 

 
6702.1.1. Definició  

 
Són elements per l’estintolament de túnels, que permeten col·locar una volta de formigó immediatament després 
de realitzar l’excavació, amb les següents funcions: 
 

 Es poden considerar com a element estructural resistent dins el formigó. 

 Poden servir d’encofrat perdut per al formigó projectat per darrera seu, en el cas d’un sosteniment de 
túnel, o pel formigó projectat exterior en la visera. 

 
 

6702.1.2. Materials  

 
Estan constituïdes per xapes d’acer encunyades, ondulades i corbades amb el radi corresponen, en mesures 
aproximades de 1080 x 1200 mm, amb gruixos de dos o tres mil·límetres (2 ó 3 mm). 
 
Les xapes tenen nervadures cada cent vint mil·límetres (120 mm) i es poden incorporar com a part estructural del 
formigó. 
 
El Projecte definirà el tipus i característiques dels materials a utilitzar. 
 
 

6702.1.3. Execució de les obres  

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Les xapes es munten sobre les encavallades, entrellaçant-se amb passadors. Cada xapa, una vegada muntada té 
una superfície útil d’un metre quadrat (1 m²). 
 
 

6702.1.4. Control de qualitat 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el sistema de control per als materials i per a l’execució. 
 
 

6702.1.5. Amidament i abonament 

 
La xapa Bernold s’amidarà per metres quadrats (m2) de xapa instal·lada, mesurada sobre els perfils transversals 
dels Plànols. 
 
El preu inclou la xapa, la seva col·locació, els cavalcaments, els materials auxiliars i en general totes les 
operacions necessàries per la seva correcta posada en obra. 
 

En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
6702.2. Làmines d’impermeabilització  

 
 

6702.2.1. Definició  

 
Les làmines d’impermeabilització son superfícies de tipus sintètic, drenant i impermeabilitzants, que s’utilitzen per 
recollir les aigües que, de manera continua o no, flueixen per la superfície interior del túnel.   

 

 
6702.2.2. Materials 

 
El Projecte definirà el tipus de làmines a utilitzar, indicant les característiques següents: 
 

 Tipus de material (identificació). 

 Pes per metre quadrat. 

 Gruix. 

 Elongació fins trencament. 

 Resistència a tracció (longitudinal i transversal). 

 Soldabilitat. 

 Envelliment. 

 Resistència als agents químics i biològics. 

 Resistència al foc. 
 

 
6702.2.3. Execució de les obres  

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
El Projecte definirà els trams de túnel on es requereix la instal·lació de làmines de impermeabilització, i abans de 
la seva col·locació la Direcció d’Obra haurà d’aprovar les zones concretes, en funció de l’estat del interior del 
túnel. 
 
La col·locació de la làmina per a la impermeabilització seguirà les disposicions incloses en els Plànols i en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

6702.2.4. Control de qualitat 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el sistema de control per als materials i per a l’execució. 
 

 
6702.2.5. Amidament i abonament 

 
La làmina d’impermeabilització s’amidarà per metres quadrats (m²) de superfície realment executada, mesurada 
en els Plànols. 
 
El preu inclou la làmina, la seva col·locació, els cavalcaments, els materials auxiliars i en general totes les 
operacions necessàries per la seva correcta posada en obra. 
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En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 

6702.3. Encavallades  

 
 

6702.3.1. Definició  

 
Es defineixen com encavallades els elements metàl·lics amb silueta corba, que en túnels s’han de col·locar en 
contacte amb el terreny al llarg de tota la longitud de l’element i fermament recolzats al mateix. Generalment en 
seccions grans, cada encavallada es divideix en diversos trams per a facilitar la seva col·locació. 
 
Entre una encavallada i la següent s’han de col·locar unes barres d’acer d’unió, anomenades “tresillons”, que 
permeten que el conjunt de totes les encavallades treballi solidàriament. 
 
Els tipus d’encavallades  més habituals emprades en túnels són: 
 

 Perfil TH. Anomenat també perfil omega, és la secció emprada per aquest tipus d’encavallades, molt 
utilitzades en mineria i construcció de túnels. El solapament entre els arcs s’efectua mitjançant unes 
grapes, de forma que la longitud de solapament es gradua in situ per a que l’encavallada ajusti be al 
terreny i s’adapti a les dimensions de l’excavació, que generalment són molt variables. 

 Perfil HEB. Estan formades per perfils HEB, els quals proporcionen majors inèrcies que les de perfil TH. 
El cavalcament entre els arcs s’efectua mitjançant xapes i cargols. 

 Encavallades Reticulars. Estan formades per una retícula de barres soldades entre sí, de forma que 
proporcionen inèrcies relativament grans amb un pes d’acer petit en comparació amb els altres dos tipus. 
El solapament entre els arcs s’efectua mitjançant cargols. 

 

 

6702.3.2. Materials 

 
S’utilitzaran acers del tipus S 275 JR ó S 355 JR, que s’ajustaran a allò establert a la UNE-EN 10025. Els assaigs 
d’inspecció i recepció s’ajustaran al previst a l’esmentada Norma. 
 
El Projecte definirà el tipus d’acer i d’encavallades a utilitzar, així com els elements auxiliars, per a cada secció de 
túnel. 
 
El doblegat de les encavallades vindrà efectuat de fàbrica ajustant-se a la forma i perímetre de la secció i es 
subministraran especejades en trams que permetin la seva correcta manipulació. Abans de la seva posada en 
obra s’efectuarà una comprovació de forma, al parc, amb el muntatge dels seus diferents elements per a verificar 
que es compleixin les mesures especificades. 
 
 

6702.3.3. Execució de les obres  

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
En la col·locació de les encavallades es cuidarà especialment la correcta ubicació geomètrica del perfil dins de la 
secció. 
 
Durant l’execució de l’avançament, i en seccions amb les parts laterals corbes, la col·locació de les encavallades 
es realitzarà amb suport topogràfic, al menys en una de cada cinc (5) encavallades col·locades. Es prohibirà la 
col·locació de les encavallades fora del seu perfil, arrambades al terreny, el que redundaria posteriorment en 
problemes de gàlib o males unions en els elements a col·locar en destroça. 
 

Els buits existents entre les encavallades i la capa de segellat es rebliran amb formigó projectat, abans de 
procedir amb el següent pase o voladura. 
 
Totes les unions entre peces d’una mateixa encavallada es realitzaran amb fixadors o grapes que es situaran en 
els extrems de la zona de cavalcament. 
 
Els “tresillones” o barres de travada longitudinal es col·locaran aproximadament cada cent trenta centímetres (130 
cm) al llarg del desenvolupament de l’encavallada. Aquest travada facilitarà l’estabilitat de l’encavallada durant la 
fase de col·locació, abans de la projecció de la capa de formigó que recobrirà la mateixa. 
 
Durant la projecció del formigó s’evitaran els buits darrera de les encavallades, mitjançant una projecció obliqua. 
 
La col·locació de les encavallades seguirà les disposicions incloses en els Plànols i en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
 

6702.3.4. Control de qualitat  

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el sistema de control per als materials i per a l’execució. 
 
 

6702.3.5. Amidament i abonament   

 
Les encavallades s’amidaran per kilograms (kg) mitjançant mesurament teòric, obtingut multiplicant la longitud 
col·locada de cada tipus, mesurada sobre Plànols, pel pes unitari corresponent, i en el preu aniran inclosos tots 
els elements d’unió i secundaris necessaris per a l’enllaç de les diferents parts. No s’admetran augments per 
toleràncies, retalls, soldadures ni pèrdues de cap classe. 
 
Aquesta unitat inclou l’aportació de material, la seva construcció en taller, transport, acoblament en obra, 
muntatge amb estintolaments, elements de gir, flotació i elevació, soldadures i totes les operacions necessàries 
per a revisar i comprovar la qualitat de les unions soldades, la perfecció del muntatge i l’adequació de les 
alineacions, formes i textures resultants i qualsevol material, maquinaria o mitjà auxiliar per a la completa 
terminació de la unitat. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
6702.4. Perns d’ancoratge 

 
 

6702.4.1. Definició  

 
Són elements lineals, de reforç que es col·loquen dins la perforació efectuada a la paret del terreny, i s’adhereixen 
a aquest per un procediment mecànic o mitjançant una substància adherent. 
 
Els perns estan constituïts per la barra, la placa, la femella i les volanderes. 
 
Per la forma d’actuar existeixen bàsicament dos tipus de perns: els actius i els passius. 
 
El pern actiu funciona com un ancoratge actiu. Està unit al terreny per la zona més profunda, te un fust lliure i un 
cap amb placa, que és la que transmet la càrrega al terreny. 
 
El pern passiu funciona com un ancoratge passiu. S’adhereix al terreny en tota la seva longitud, i només entra en 
càrrega quan el massís es deforma i arrossega amb ell el pern. 
 
El Projecte definirà els tipus de perns a col·locar i el lloc on ubicar-los, longitudinal i transversalment al túnel. 
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6702.4.2. Materials  

 
Els materials normalment utilitzats en els perns d’ancoratge són els següents. 
 
 

6702.4.2.1. Barres corrugades 

 

Les barres seran de tipus armadura d’acer d’alta adherència i alt límit elàstic (B-500S). L’extremitat del pern es 
tallarà a bisell. El seu capçal tindrà una rosca de quinze centímetres (15 cm ) de longitud, proveïda d’una femella 
hexagonal, amb una longitud de rosca de  vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). Les barres seran corrugades. 
 
 

6702.4.2.2. Barres amb mecanisme d’expansió 

 
La càrrega mínima de trencament del buló serà de 120 KN per barra. El mecanisme  d’expansió haurà de garantir 
que no es produeix minva en la capacitat resistent de la barra. El tipus de pern escollit haurà de sotmetre’s, 
prèviament a la seva col·locació, a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 
 

 

6702.4.2.3. Barra de fibra de vidre  

 

Els perns de fibra de vidre- polièster, així com els seus elements de retenció i repartiment estaran fabricats a base 
de fibra de vidre en fil continu aglomerada amb resines de polièster. El producte final satisfarà com a mínim els 
requeriments següents: 
 

 Mòdul de Young ............................................................ 4.000 kg/mm² 

 Càrrega mínima de trencament......................................   380 KN 

 Resistència a trencament 
o Tracció................................................................. > 5.900 kg/cm² 
o Flexió (DIN 35452)...............................................> 7.600 kg/cm² 
o Cisallament.......................................................... > 14,4 kg/cm² 

 

 

6702.4.2.4. Plaques  

La unió entre el pern i el formigó projectat o l’encavallada s’efectuarà mitjançant una placa quadrada d’acer, de 
vuit mil·límetres  (8 mm) de gruix i vint centímetres (20 cm) de costat. Les plaques estaran proveïdes d’una ròtula 
semiesfèrica que permeti orientar el buló obliquament en relació amb la normal de la paret. En qualsevol cas la 
placa es recolzarà en la totalitat de la seva superfície sobre la roca o el formigó projectat, disposant-se, si no és 
així, un reblert de morter d’enduriment ràpid, de dimensions no inferiors en planta a les de la placa i prenent 
precaucions per a evitar la interferència entre el morter i el pern col·locat. 

 

 

6702.4.2.5. Resines  

 

Es prescriurà l’ús de resines en presència de filtracions d’aigua, i sempre sota l’aprovació de la Direcció d’Obra, 
substituint el mètode d’obtenció d’ancoratge repartit per morter de ciment. El tipus de resina i de cartutxos  a 
utilitzar ha de ser aprovat prèviament per la Direcció d’Obra.  
 
La resina a utilitzar haurà d’adquirir la seva resistència final al cap d’1 hora com a màxim de la seva posada en 
obra. L’enduriment inicial variarà segons es tracti de perns tesats o passius.  

 
En el cas de perns passius, al cap de 20 minuts de la posada en obra, la seva resistència haurà de ser suficient 
per permetre el desenroscat dels adaptadors del cap dels perns. 
  
En el cas de perns tesats, s’utilitzaran resines amb diferent velocitat d’enduriment, el suficientment ràpid que 
permeti el tesat del pern dins de la mitja hora que segueix a la seva col·locació. El fabricant de la resina haurà de 
garantir la perennitat de l’ancoratge en terreny amb aigua, inclús en medis alcalins. Les càrregues de resina 
hauran de ser utilitzades dins del mes que segueix a la seva entrada en el magatzem d’obra com a màxim, i en 
qualsevol cas abans de la seva data límit d’utilització, que haurà d’estar inscrita a la càrrega. 
 
Les resines per a perns de fibra de vidre–polièster seran produïdes pel mateix fabricant dels perns. En cas 
contrari, el fabricant garantirà que la seva formulació és compatible amb el material dels perns.  
 
 

6702.4.2.6. Beurades de ciment   

 
Compliran les prescripcions indicades a l’Article 612, “Beurades de ciment”, d’aquest Plec. 
 
 

6702.4.2.7. Maneguets per a empalmament d’armadures    

 
Els maneguets no hauran de disminuir la resistència a tracció de l’armadura. No hauran de modificar la protecció 
contra la corrosió, ni el moviment lliure de la longitud d’allargament. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els tipus i característiques dels diferents materials a 
utilitzar. 
 
 

6702.4.3. Execució de les obres   

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

6702.4.3.1. Perforació     

 

La perforació per a la col·locació de perns s’iniciarà el més aviat possibles després de l’excavació. En 
sosteniments primaris de túnels i talussos d’”emboquille”, la perforació del pern es farà un cop col·locada la 
primera capa de formigó projectat, o capa de segellat. 

Els elements de perforació hauran de permetre la fàcil execució de les perforacions en qualsevol posició i angle 
d’atac. 
 
El diàmetre de la barrina excedirà en quatre a vuit mil·límetres (4 a 8 mm) el diàmetre de la barra a col·locar. La 
longitud de perforació serà inferior en deu centímetres ( 10 cm) a la longitud del pern a col·locar. 
 
Tret indicació contraria del Projecte o de la Direcció de l’Obra, l’orientació de les perforacions serà perpendicular a 
la superfície teòrica de l’excavació. 
 
Un cop acabada la perforació, es netejaran les forats amb cura, amb aigua a pressió o amb aire comprimit si 
s’aprecia un risc d’inestabilitat. 
 
 

6702.4.3.2. Col·locació de perns amb ancoratge per resines     

 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 365 de 445 
 

Per aconseguir una bona barreja dels components de la càrrega de resina, l’espai anular entre el buló i la paret 
del trepant estarà comprés entre 2 i 4 mm. 
 
El volum total de les càrregues de resina introduïdes serà superior en un 10% al volum de l’espai anular. En 
terrenys que permetin una perforació molt regular, aquest valor es podrà reduir al 5%. La longitud total de les 
càrregues no serà inferior al 90% de la longitud del trepant. 
 
La col·locació dels perns és una operació delicada, que requereix una atenció particular en els detalls d’execució, 
ja que aquests condicionen l’eficàcia del pernentatge. La instal·lació seguirà les recomanacions dels fabricants de 
perns i càpsules, i en general es respectaran les regles següents: 
 

 El temps transcorregut entre la perforació i la introducció de les càrregues i del pern serà mínim. 

 Després d’haver netejat el forat i haver assegurat que aquest no  presenta irregularitat (mitjançant la 
introducció d’una barra metàl·lica o de fusta d’igual diàmetre que el pern a col·locar), s’introduiran les 
carregues de resina fins el fons del forat. 

 Un cop desengreixada i neta la barra amb un raspall metàl·lic, s’introduirà en el forat. Per això s’utilitzarà un 
martell amb potència suficient per a introduir el pern en un minut aproximadament. La unió entre el martell i el 
cap roscat del pern es farà mitjançant un adaptador, que no es podrà tocar en el cas dels perns passius fins 
que hagin transcorregut 20 minuts des de la col·locació del pern el que obliga a la previsió del nombre 
suficient d’adaptadors en obra. 

 Per introduir el pern en el forat i aconseguir una bona barreja dels components de la càrrega de resina es 
procedirà amb empenta i rotació simultàniament (més de 100 revolucions/minut). Un cop assolit el fons del 
forat s’haurà de continuar la rotació durant 15 segons. 

 Es posarà especial cura en mantenir el martell en l’eix del forat. 

 En el cas dels perns actius, si el Projecte o la Direcció d’Obra així ho indiqués, s’introduiran en el fons de la 
perforació les càrregues amb major velocitat d’enduriment, que hauran de cobrir l’últim metre de buló situat a 
l’interior del massís. A la resta del mateix s’introduiran les de menor velocitat d’enduriment i es procedirà a 
realitzar la rotació i empenta com en el cas anterior, per barrejar les components de les càrregues. Al cap 
d’uns minuts, un cop s’hagi conclòs l’enduriment al fons de la perforació, segons les especificacions 
tècniques relatives a la resina indicades pel seu fabricant, es procedirà a posar en tensió els bulons fins la 
càrrega especificada per la Direcció d’Obra, mitjançant un gat calibrat que permeti assegurar aquesta tensió. 

 Posada en tensió. Els perns d’ancoratge per resina, utilitzats en sosteniment de túnels, seran passius, no 
obstant podran ser tesats si així ho indica la el Projecte o la Direcció d’Obra. La posada en tensió dels perns 
es portarà a terme mitjançant un gat hidràulic de tracció directa o mitjançant un altre mitjà aprovat. 

 El gat hidràulic consistirà, be en un aparell aprovat disponible en el mercat, be en un ariet de forat central, 
extensió de perns i bomba hidràulica. El sistema haurà d’incorporar un calibre de quadrant de fàcil lectura, 
que haurà d’estar calibrat en tota la gamma de càrregues a aplicar. El sistema de tensió s’haurà de calibrar a 
intervals regulars o quan s’apreciïn irregularitats durant el període de perns de l’obra. 
 
S’haurà de tensar el pern a un valor superior en un deu (10) per cent el valor especificat en els Plànols. 
Llavors, s’enclavarà la femella fins que la càrrega indicada es redueixi fins la tensió nominal. En aquest 
moment es podrà alliberar la càrrega del gat. 
 

 Els perns es podran protegir també, un cop convenientment ancorats i tesats, si és el cas, mitjançant morter 
confeccionat a partir de ciment tipus CEM III/B-32,5. 

 

 

6702.4.3.3. Col·locació de perns amb beurada de ciment     

 

Es col·locarà la barra d’acer corrugat amb una tub maneguet de injecció que permetrà la injecció de la beurada 
des del fons de la perforació cap a l’exterior, garantint el reblert complet del pern. 

 

S’haurà de procedir a injecció el més aviat possible un cop col·locat a la perforació. 

 

La boca del conjunt d’injecció haurà de romandre sempre submergida en la beurada durant tot el procés 

d’injecció, havent de prosseguir la injecció fins que la consistència de la beurada emergent sigui similar a la de la 
beurada injectada. 
 

El procés d’injecció s’haurà de realitzar sempre des de la zona més baixa a injectar cap a dalt, i no haurà 
d’interrompre’s un cop iniciat el procés. El mètode emprat haurà d’assegurar l’eliminació de l’aire i de l’aigua per 
aconseguir reomplir integrament la perforació. 

 

Després de realitzada la injecció no es manipularà l’ancoratge fins que s’assoleixi la resistència característica 
necessària estipulada en Projecte.  

 
 

6702.4.3.4. Col·locació de perns amb mecanisme d’expansió     

 

La col·locació de perns és una operació que requereix una atenció particular en els detalls d’execució, ja que 
aquests condicionen l’eficàcia de l’ancoratge.  

 

Les regles essencials a respectar són les següents: 

 

 El temps transcorregut entre la perforació i la introducció del pern  serà mínim. 

 Un cop executada la perforació, s’introdueix el broquet del pern en el capçal de la màquina d’instal·lació. 
S’introdueix el pern en el trepant fins al límit, havent de quedar un petita longitud del pern a l’exterior del forat, 
per a poder realitzar correctament l’accionament de la bomba d’aigua. 

 Un cop instal·lat el pern en el seu allotjament, es posa en marxa la bomba accionant el gallet de 
l’empunyadura, començant d’aquesta forma la introducció d’aigua a alta pressió a l’interior del pern. En 
assolir la pressió preestablerta, la màquina s’aturarà automàticament finalitzant l’expansió del pern i produint-
se el seu enclavament mecànic amb la roca. 

 La placa s’instal·la junt amb el pern i a l’inflar-se aquest dins del forat es produeix un cert escurçament el que 
fa que la placa comenci a actuar contra el terreny. 

 
 

6702.4.4. Control de qualitat  

 

Per assegurar-se de la bona qualitat de l’ancoratge, s’efectuaran els assajos i controls següents: 

 

 Control de qualitat dels materials i en particular control constant de l’estat de conservació de les càrregues de 
resina, que hauran de portar la seva data límit d’utilització. 

 Control estadístic de la longitud lliure (no ancorada) del pern en cap, mitjançant la introducció d’un filferro. 
S’efectuarà un control per cada 10 perns col·locats. 

 Assaigs de tracció (arrencada) de perns col·locats normalment (i no de perns col·locats especialment per 
assaigs), mitjançant un gat buit que permeti exercir una tracció sobre el pern, recolzant-se a la paret. La 
definició dels esforços màxims de tracció a assolir en els diferents tipus de terreny serà realitzada per la 
Direcció d’Obra en funció dels assajos previs. 

En els perns ancorats per resina, abans del inici de l’obra es realitzaran uns assaigs previs amb la finalitat de 
comprovar l’adequació de la resina als diferents tipus de pernentatge previstos. Per això, es realitzaran algunes 
proves de perns, amb perns de longituds diferents, i amb diferent velocitat d’enduriment. En principi, per a cada 
assaig, segons les especificacions donades per la Direcció d’Obra, es realitzaran dues series de proves amb 
longituds de perns d’1, 2 i 3 m. Es dibuixarà el gràfic esforç – deformació a partir de les lectures dels 
comprovadors que mesuren el desplaçament – allargament  del pern en funció de les càrregues aplicades.  

En els perns de fibra de vidre i amb antelació de noranta dies (90 d) com a mínim al començament de la utilització 
d’aquests perns en obra, es realitzaran, com a mínim, cinc unitats  ancorades amb tensió de vint-i-tres tones (23 
t), en les que s’instal·larà un dispositiu de control de càrrega. 

L’emplaçament serà determinat per la Direcció d’Obra, i en el mateix lloc s’instal·laran dos perns d’acer del mateix 
diàmetre i a la mateixa tensió, proveïts també de dispositius de control de càrrega. 
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Es comprovarà la càrrega  en tots ells cada cinc dies (5 d). Als quaranta-cinc dies (45 d) es presentarà a la 
Direcció d’Obra un informe amb la relació de lectures, incidències, estimació teòrica de les pèrdues de tensió i 
tota la informació addicional que aquesta consideri necessària. 

La Direcció d’Obra avaluarà, en base a aquest informe, la qualitat del procediment proposat, considerant criteri de 
rebuig un pèrdua de tensió superior al deu per cent (10%) de la inicial en la mesura dels perns de fibra de vidre – 
polièster o que les pèrdues en aquests superin a les produïdes en l’acer en més d’un quinze per cent (15%). 
 
Els assaigs seran realitzats conforme a l’indicat a "Rock Characteristics Testing and Monitoring, ISRM Suggested 
Methods", 1981. 
 
En el cas dels perns amb mecanismes d’expansió, a instal·lar en el túnel, els assaigs d’arrencament tenen com a 
missió calcular la força necessària per a fer lliscar el pern col·locat. S’introduirà un tub d’acer a la perforació a 
mode de funda, de manera que tant sols quedin lliures 80 cm de pern, que són els que pressionaran sobre el 
terreny. Un cop introduïda la beina, s’introdueix el pern a l’interior, s’infla amb la bomba emprada a l’execució fins 
la pressió especificada i es col·loca una placa sobre la que es munta el gat, que tira la beina fins l’arrencament del 
pern o el seu trencament. 
 
Han de prendre’s les següents precaucions: 
 

 S’ha de fer una perforació de diàmetre major al tub, al menys a la zona ocupada per aquest, per assegurar 
que el tub no entra en contacte amb el terreny, ja que del contrari seria necessari comptabilitzar la força 
necessària per fer lliscar al tub, amb el que milloraria la resistència del pern. 

 El tub ha d’aguantar la pressió d’inflat amb que es carrega el pern. Si no, podria donar-se el cas de que es 
deformés i arribés a transmetre els esforços al terreny. 

 En definitiva, s’ha de fer una perforació el suficientment gran per a que el tub no treballi per fregament i el 
suficientment petita per que els 80 cm finals del pern sí que treballin contra el terreny. 

 Un cop col·locat el gat, del que es sol·licitarà calibratge (així com de la bomba), es comença a tirar. Si és 
necessari, es va recuperant. L’assaig es donarà per acabat al assolir el trencament de la barra o be quan la 
pressió d’oli en el gat no augmenta, indici de que la barra comença a lliscar. En aquest punt, es pren la 
lectura, que equival a la resistència que presenten al lliscament els 80 cm assajats. Amb una regla de tres es 
passa a la resistència per metre i d’allà a la total del pern. 

 Els medis necessaris per a la realització de la prova són: gat especial, bomba de col·locació, tub d’acer, pern. 

 Com a control de qualitat addicional, s’executarà l’assaig d’arrencament d’un pern ja col·locat ( i no de perns 
col·locats especialment per a assaigs). S’efectuaran controls sobre un promig del 5% dels perns instal·lats 
amb periodicitat d’1 a 3 dies, escollint de manera aleatòria els “pases” a assajar i els perns dins d’aquest. 
 
 
6702.4.5. Amidament i abonament 

Els perns d’acer corrugat s’amidaran per metre lineal (m) de pern instal·lat i, en el seu cas, tesat. 

El preu inclou el material, la seva col·locació, les beurades de ciment o resines a utilitzar, mesures de tesat i en 
general totes les operacions necessàries per a la seva correcta posada en obra d’acord als criteris expressats en 
el present Article i en el Projecte. 

Els perns de fibra de vidre es mesuraran per unitat realment instal·lada. El preu, inclou totes les operacions 
necessàries per a la seva posada en obra i el material. 

Els perns d’expansió es mesuraran per unitat realment instal·lada. El preu, inclou totes les operacions 
necessàries per a la seva posada en obra i el material. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 

 

Article 6703. Murs de sols reforçats amb armadures. 
 
 

 

6703.1. Definició 

 
Es  defineixen com murs de sols reforçats amb armadures les obres de murs de sustentació de terres realitzades 
a base de famílies d’armadures metàl·liques intercalades entre capes de reblert granular. Les armadures es 
disposen horitzontalment perpendiculars a escames formades per elements prefabricats de formigó armat, units 
entre sí de forma no rígida que constitueixen els  paraments exteriors de les obres de sustentació. 
 
 
6703.2. Materials 

 
 

6703.2.1. Reblert  

 
Els materials a utilitzar  seran sòls o materials petris obtinguts de l’obra o dels préstecs autoritzats que es 
determinin en el Projecte i que s’autoritzin per la Direcció d’Obra. 
 
 

6703.2.1.1. Característiques mecàniques 

 
El material de reblert haurà de tenir un angle de fregament intern no inferior a 25°.  

 
Si s’utilitzen armadures llises l'angle de fregament entre aquestes i el reblert no haurà de ser inferior a 22°.  

 
Si el garbellament pel tamís UNE 80 µm és inferior al 15% o si, en cas que sigui superior, el percentatge en pes 
de fins amb un diàmetre menor de 15 µm és menor del 10%, el sòl es considerarà vàlid des del punt de vista 
mecànic, sense necessitat de determinar els valors dels angles de fregament.  

 
En tot cas, el percentatge en pes del reblert amb una grandària de partícules inferiors a 15µm no podrà ser 
superior al 20%.  

 
Tampoc s'admetran reblerts amb partícules amb dimensions superiors a 250 mm i rebuig pel tamís UNE 63 mm 
superior al 25%. 
 
Totes aquestes determinacions es realitzaran d'acord amb la NLT 104. 
 

 
6703.2.1.2. Característiques físico-químiques 

 
La resistivitat elèctrica del sòl saturat durant una hora a 20º C, determinada segons la NLT 250, serà superior a: 
 

 1.000 Ω cm per a obres seques. 

 3.000 Ω cm per a obres saturades. 
 
Activitat en ions hidrogen (pH) : El pH de la mescla aigua–sol  estarà comprès entre 5 i 10. 
 
El contingut en matèria orgànica, determinada segons la NLT 117, expressada en quantitat de carboni, serà 
inferior a 100 mg/kg. 
 
Contingut en sals solubles : La mescla aigua–sol  tindrà un contingut de ions clorur (Cl-) i sulfat (S04

=) que no 
sobrepassaran els següents valors: 
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 Obres seques: (Cl-) ≤ 200 mg/kg; (S04
=) ≤ 1000 mg/kg. 

 Obres saturades: (Cl-) ≤ 100 mg/kg; (S04
=) ≤ 500 mg/kg. 

 
Si la resistivitat és superior a 5000 Ω cm, aquestes condicions es consideren automàticament satisfetes. 
 
El contingut en sulfurs totals, expressat en sofre, haurà de ser inferior a 100 mg/kg per a obres saturades, i 
inferior a 300 mg/kg per a obres seques. 
 
La demanda bioquímica d'oxigen (DBO) haurà de ser inferior a 20 mg/kg en els reblerts per a obres saturades. 
 
La població de les diferents espècies de bacteris anaerobis es determinarà per recompte específic i haurà de ser  
inferior en el seu conjunt a 10 bacteris per gram de sòl en els reblerts per a obres saturades. 
 
 

6703.2.1.3. Altres característiques 

 
El material de reblert haurà de complir, a més de les característiques mecàniques i físico-químiques esmentades 
anteriorment, les exigides per a capes granulars de ferms, d’esplanades o de terraplens en les zones en què 
l’estructura dels murs de sol reforçat amb armadures estigui destinada a aquests usos respectius. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà les característiques del material de reblert. 
 
 

6703.2.2. Armadures i elements metàl·lics  

 
Les armadures i la resta d’elements metàl·lics utilitzats (enganxall per les armadures als elements de pell de 
formigó, així com als passadors que s’utilitzen per unir entre sí els elements de pell de formigó) es fabricaran en 
acer tipus S 235 galvanitzat en calent d’acord amb la norma UNE-EN ISO 1461. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà les característiques de les armadures i la resta d’elements 
metàl·lics a utilitzar. 
 
 

6703.2.3. Elements prefabricats de formigó per a escames de murs  

 
Es tracta de prefabricats de formigó en massa, o lleugerament armat, proveïts d’enganxalls per a les armadures 
metàl·liques i de dispositius de passador i tub per l’acoblament entre els elements. Tindran per objecte constituir 
els paraments vistos de les obres de murs de sol reforçat amb armadures. 
 
El formigó serà pastat en central i els elements seran prefabricats en factoria i vibrats. 
 
El formigó es dosificarà amb un mínim de 350 kg de ciment per metre cúbic de formigó, en el cas d’obres no 
marítimes i en condicions normals. En el cas d’obres en ambient marítim o especials, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars fixarà el tipus i dosificació del ciment. 
 
La resistència a flexotracció serà superior a 23 kp/cm2. 
 
La grandària màxima dels àrids serà de 25 mm. 
 
Ni els àrids ni el ciment tindran característiques agressives respecte al metall dels enganxalls per les armadures 
del sòl reforçat. 
 
Les característiques de les barres corrugades s’especificaran en el Projecte. 
 

S’anomenen aparells d’enganxall als elements esquinçats en la part superior de l’escama amb la fi de facilitar el 
seu maneig. Seran capaços de suportar 1000 kp cadascun i tindran un filet interior d’un diàmetre nominal de 16 
mm i rosca ISO. 
 
Durant el maneig i emmagatzematge es prendran  totes les precaucions necessàries per evitar danyar els 
elements, tacar la superfície exterior (parament) i doblar els enganxalls  per a les armadures.  
 
Les escames es transportaran i s’emmagatzemaran sempre en posició horitzontal i amb els enganxalls cap 
amunt, sobre tacs de fusta de major espessor que la longitud dels enganxalls i col·locats al costat d’aquests.  
 
La descàrrega i la col·locació de les escames en l’abassegament es realitzarà amb ajuda d’eslingues de 
descàrrega. 
 
Mai s’apilaran més de 5 elements. El parament no tocarà el terra. 
 
Queda prohibida tota reparació d’esvoranc, fissures o trencaments en els elements. 
 
El Projecte definirà totes les característiques dels elements prefabricats de formigó per cada tipus de mur. 
 
 

6703.2.4. Juntes per a escames de formigó 

 
Les juntes de suro es col·loquen horitzontalment entre dues peces de formigó situades una sobre l’altra, amb la 
missió d’obtenir un contacte flexible que permeti el gir i un cert desplaçament relatiu entre les dues peces. Estan 
formades per una planxa de suro aglomerat, obtingut a partir de la unió amb resines sintètiques insolubles de 
partícules soltes i netes de suro. Tindran una densitat d’uns 250 kg/m3. 
 
Les juntes d’espuma de poliuretà rebliran els espais laterals entre elements veïns en les escames de formigó. 
Aquestes juntes estan formades de tires d’espuma de poliuretà de cèl·lules obertes amb una secció quadrada de 
quatre per quatre centímetres (4 x 4 cm). 

 
Les juntes tèxtils complementaran a les anteriors en cas de que es prevegin arrossegaments per flux d’aigua a 
través del parament. Aquestes juntes es col·locaran, en el seu cas, enganxades a la part posterior del parament 
tapant les juntes verticals. Estaran formades per unes tires de cinquanta centímetres (50 cm) d’ample de material 
tèxtil per filtres d’ús normal en construcció. 
 
El Projecte definirà el tipus de junta a col·locar en cada lloc. 
 
 

6703.2.5. Elements per a la unió d’armadures i les escames 

 
Els elements d’unió d’armadures i pells seran cargols i las  seves corresponents femelles i volanderes d’alta 
resistència. S’utilitzaran amb protecció galvànica.  
 
Les dimensions nominals per els cargols seran dotze i catorze mil·límetres (12 i 14 mm) de diàmetre. 
 
 

6703.2.6. Formigó en massa per a sabates de recolzament de formigó 

 
Aquest material s’ajustarà en tot a les característiques del formigó de tipus HM-20 exigides per l’Article 610 
"Formigons" d’aquest Plec. 
 
 

6703.2.7. Material per a l’execució de capes drenants 

 
Aquest material s’ajustarà en tot a les característiques exigides a l’Article 421 "Reblerts localitzats de material 
drenant" d’aquest Plec. 
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6703.3. Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
L’excavació de la  solera es realitzarà  fins obtenir la cota de fonamentació. En el cas de que el terreny de 
fonamentació sigui roca es farà amb cura de no alterar les seves característiques resistents. 
 
La solera s’explanarà horitzontalment en un àrea no inferior a la de la base del massís de fonamentació i a la cota 
prevista de fonamentació. Abans de construir l’estructura es compactarà el terreny natural amb un corró llis. Es 
preveurà un drenatge superficial adequat per evitar acumulacions d’aigua durant la construcció. 

 
La solera de fonamentació i anivellació tindrà un ample mínim de trenta-cinc centímetres (35 cm) i un gruix mínim 
de vint centímetres (20 cm), i serà curada durant un mínim de dotze (12) hores abans de col·locar cap escama. 
 
Per al muntatge de les escames s’implantarà la primera fila d’elements subjectats per puntals en la part exterior 
del parament. Es col·locaran falques de fusta en nombre suficient de files d’elements per tal d’evitar els 
moviments d’aquests en el moment d’executar el reblert. Mai no es col·locarà més d’una fila d’elements sense 
haver realitzat el reblert i col·locat les armadures de l’anterior. 
 
Els elements es col·locaran verticals amb ajuda d’una màquina elevadora subjectant-los pels dos punts  
d’enganxall situats en la seva part superior. 
 
Els elements es col·locaran en files horitzontals successives segons s’indiqui en els Plànols, i cada element es 
solidaritzarà amb l’ajuda de dos perfils als adjacents de la fila anterior. 

 
Es verificarà l’adequada col·locació de cada element per permetre el muntatge dels elements de la fila següent, 
per la qual cosa es comprovarà amb una plantilla si la distància entre el passador i el tub d’elements consecutius 
d’una fila és l’adequada. Es comprovarà amb plomada i nivell la verticalitat i anivellació de cada element de pell. 

 
Es trauran els puntals que suporten la primera fila al realitzar la compactació de la banqueta de peu que defineix 
l’entrega per la part exterior del parament. 

 
Es col·locaran les juntes de suro horitzontals entre l’element nou i el que li serveix de recolzament, a la seva part 
més alta, disposant al mateix temps les juntes verticals. 
 
El gruix de les capes de reblert del mur seran submúltiples de la separació vertical dels enganxalls de les 
armadures. 
 
Quan el reblert arribi al nivell dels enganxalls, es col·locarà la capa horitzontal de les armadures corresponents. 

 
Les armadures es col·locaran planes, horitzontals i perpendiculars al parament. 

 
Es rebutjaran en qualsevol cas totes les armadures que hagin sofert deformacions plàstiques importants durant el 
seu maneig i emmagatzematge. Cada armadura es subjectarà a l’enganxall corresponent amb el nombre de 
cargols indicats en els Plànols. 

 
Es col·locaran volanderes abans de posar les femelles. Les femelles s’encaixaran adequadament, de forma que 
no es puguin moure les armadures, però sense que la tija del cargol arribi a treballar bàsicament a tracció 
(aproximadament a un terç (1/3) de la tracció nominal en els cargols d’alta resistència). 

 
Les armadures es recolzaran sobre el reblert i s’evitarà que quedin aixecades en la part de l’enganxall. 
 
La última capa d’armadures haurà de tenir un mínim de quinze (15) centímetres de recobriment de terres, per 
sota de qualsevol tipus de formigó de neteja o estructural. 

 

El reblert s’anirà compactant per capes a mesura que es realitza el muntatge de la pell. L’acabat del reblert estarà 
d’acord  amb les exigències indicades en el Projecte. 
 
Quan els murs es realitzin a mitja vessant en un material poc permeable, el Projecte definirà el sistema de 
drenatge per tal de recollir i evacuar les aigües provinents del terreny natural.  
 
Mai s’estendrà o compactarà el reblert avançant perpendicularment cap al parament. 
 
Cap tipus de maquinària sobre erugues passarà directament per damunt d’una capa d’armadures. L’estenedora 
anirà avançant sobre la capa que es va estenent. Es limitarà al mínim possible la circulació de camions per 
damunt de la capa d’armadures. 
 
El reblert es compactarà amb un equip adequat per tal d’obtenir la compactació desitjada. Aquest equip no serà 
massa pesat, preferint un nombre superior de passades d’un equip lleuger a la utilització d’un equip més pesat 
per la compactació requerida. 
 
La compactació dels dos metres (2 m) més propers al parament es realitzarà exclusivament amb un equip molt 
lleuger: placa vibrant de 100 a 300 kp o petit corró vibrant de força aplicada sobre generatriu vibrant compresa 
entre 6 i 8 kp/cm. 
 

 
6703.4. Control de qualitat 

 
 

6703.4.1. Control dels elements prefabricats 

 
Per als elements prefabricats caldrà un certificat de garantia, atorgat per un laboratori d’assaig homologat 
reconegut per infraestructures.cat, conforme compleixen amb les característiques mecàniques i de durabilitat 
exigides per la “Instrucció de Formigó Estructural (EH-08)”o normativa vigent que la substitueixi, i amb les 
condicions de galvanització especificades a la  UNE-EN ISO 1461. 
 
 

6703.4.2. Control dels materials de reblert 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà els assaigs a efectuar i la freqüència de la seva 
realització, en particular en lo referent a : 
 

 Determinació de la resistivitat, i assaigs de contingut de clorurs i de sulfats que caldrà realitzar en cas de que 
la resistivitat sigui inferior a 5.000 Ω. 

 Determinació de pH. 

 Determinació del contingut en matèria orgànica. 

 Determinació del contingut en sals solubles. 

 Assaig qualitatiu de la presència de sulfurs. 

 Assaigs a efectuar si el garbellat pel tamís UNE 80 µm supera el 15% i el percentatge en pes de partícules de 
grandària inferior a 15 µm està entre el 10% i el 20%. 

 Assaigs a efectuar si es preveu la saturació del reblert. 

 Assaigs relatius a les característiques exigides per a les unitats en que les zones del reblert del mur, formin 
part de les mateixes 

 
 

6703.4.3. Control de l’execució 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les comprovacions a realitzar durant l’execució de la 
unitat, per cadascuna de les següents fases: 
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 Muntatge de paraments i armadures. 

 Extensió del reblert. 

 Compactació del reblert. 

 Control geomètric del parament i de la superfície resultant del mur acabat. 
 
També establirà els criteris pel control constructiu que es pugui realitzar abans i després de la finalització de la 
totalitat de les obres, especialment el control dels desplaçaments del parament i el control de l’avenç de la 
corrosió de les armadures. 
 
 
6703.5. Amidament i abonament 

 
La solera de formigó s’amidarà per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre Plànols. 
 
Aquest preu inclou l’excavació en qualsevol tipus de terreny, fins i tot roca, encofrat, desencofrat i formigonat, 
totalment acabada d’acord amb els Plànols i les toleràncies fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
El mur de sòl reforçat amb armadures s’amidarà per metres quadrats (m2) de parament realment col·locat, 
mesurat en els Plànols, per a cada preu que pugui establir el Projecte en funció de l’alçada. 
 
El preu inclou la formació del mur amb plaques prefabricades, junts, elements d’ancoratge, armadures, execució 
de cantonades, així com el sobrepreu de mà d’obra i maquinària per baix rendiment en l’estesa i compactació del 
reblert del mur de sòl reforçat amb armadures. En el preu no s’inclou l’excavació que pugui ser necessària per a 
realitzar el mur, ni el material de reblert. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 NLT 104. Granulometria de sòls per tamisat. 

 NLT 117. Determinació del contingut de matèria orgànica en els sòls amb aigua oxigenada. 

 NLT 250. Determinació de la resistència a compressió simple de provetes de roca. 

 UNE-EN ISO 1461. Recobriments de galvanització en calent sobre peces de ferro i acer. Especificacions i 
mètodes d’assaig. 

 
 
 
 

Article 6704. Murs de sols reforçats amb fibres extensibles 
 
 
 
6704.1. Definició 

 
El mur reforçat amb fibres extensibles consisteix en una estructura de sol reforçat a base de geomalles o 
geotèxtils. Es tracta de famílies d'armadures de fibres extensibles intercalades entre capes de reblert granular. 
 
L'aparença final del mur és un talús amb un grau de verticalitat considerable en el qual es pot efectuar una 
hidrosembra o plantar petita vegetació adequada per a la zona de l'obra aconseguint una aparença ecològica. 
 
 

6704.2. Materials 

 
 

 6704.2.1. Reblert 

 
Abans de iniciar els treballs, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra la caracterització 
geotècnica del material de reblert per tal de comprovar que l'angle de fricció interna, cohesió i densitat són els 
considerats en els càlculs d'estabilitat del mur.  
 
La grandària màxima del material de reblert serà de setanta-cinc mil·límetres (75 mm), i el garbellament pel tamís 
UNE 80 µm serà inferior al quinze per cent (15%). 
 
L’angle de fregament intern del material de reblert serà superior a vint-i-cinc graus (25º), el seu pH estarà 
comprés entre cinc (5) i deu (10), i en les zones on pugui existir un flux d’aigua a través del reblert, aquest tindrà 
una permeabilitat superior a k = 10-3 cm/seg. 
 
L’angle de fregament intern reblert – làmina sintètica no serà inferior a vint graus (20º). 
 
D’altra banda, les característiques del material de reblert a utilitzar seran almenys les exigides per als "sols 
tolerables" segons l’Article 330, “Terraplens”, d’aquest Plec. 
 
El contingut òptim d'humitat s'obtindrà dels resultats dels assaigs que es realitzin prèviament. El material s'haurà 
de compactar per sobre del 98% de la densitat del Proctor Modificat. 
 
Del costat del parament és precís col·locar, en una profunditat màxima de 30 cm aproximadament, terra vegetal 
amb un contingut en matèria orgànica superior al 4%. La terra vegetal tindrà un elevat percentatge de partícules 
fines amb bona retenció d'aigua per afavorir la vegetació. 
 
Per tal d’obtenir un correcte acabat del parament exterior del mur, convé garbellar la terra vegetal per tal 
d’eliminar les grandàries superiors a cent mil·límetres (100 mm). 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà les característiques del reblert i de la terra vegetal que es 
faran servir en cada mur. 
 

 
 6704.2.2. Fibres extensibles 

 
Existeixen nombrosos productes sintètics de deformabilitat apreciable, que com a reforç tenen qualitats per 
millorar les propietats mecàniques dels sols. Resulta freqüent l’ús dels següents polímers sintètics: 
 

 Poliamides (PA). 

 Poliolefines: Polietilè (PE), Polipropilè (PP). 

 Polièster (PES). 

 Poliacrilonitril (PAC). 
 
Es poden classificar segons la seva aplicació en: 
 

 Fibres de reforç: 
 

o Els geotèxtils són làmines formades per fibres contínues filamentoses o aplanades (cintes), amb 
trama regular (teixits), o be entrecreuades sense ordenació preferent (feltres o no–teixits), i en 
certs casos les fibres estan lligades o soldades tèrmicament. Aquests materials compliran amb 
allò establert a l’Article 290, “Geotèxtils”, d’aquest Plec. 

o Les geomalles són trames on els buits s’aconsegueixen per estirament, punxonament (foradat) o 
be per creació d’una xarxa o malla mitjançant superposició d’elements filamentosos d’un o de 
diversos tipus. 
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S’utilitzaran preferentment fibres d’alta resistència fabricades amb polímers sintètics. La Direcció d’Obra 
podrà acceptar l’ús de fibres d’una altra naturalesa sempre que es justifiqui la seva idoneïtat mitjançant 
assaigs de laboratori i proves a escala real. Hauran de complir les propietats físiques exigides pel 
Projecte, avaluant la seva durabilitat mitjançant assaigs de resistència a l’envelliment, al calor, a ambients 
agressius, i a agents biològics. 
 
També hauran de tenir les següents propietats mecàniques:  
 

o Tensió–deformació: L’elongació de les fibres, a les tensions de treball, haurà de ser compatible 
amb la deformabilitat admissible de l’estructura de sòl reforçat, sense arribar a estats de 
trencament. Això vol dir una elongació màxima en servei del sis per cent (6 %), una càrrega de 
trencament al menys de cinquanta kilonewtons per metre (≥ 50 kN/m) i una resistència a tracció 
mínima, per condicions de col·locació en obra, de dos amb cinc kilonewtons per metre quadrat 
(2,5 kN/m2) si la col·locació és manual, i de set (7 kN/m2) si la col·locació és mecànica. 

o Fluència: Caldrà assegurar que, en les condicions de treball i la vida prevista de l’estructura, les 
fibres no presenten un comportament dúctil que arribi a grans deformacions i, finalment, al 
trencament. Es fixarà el nivell de tensions que garanteix aquesta condició per les fibres a utilitzar, 
adoptant en el disseny el coeficient de seguretat oportú. Per períodes de 50 a 100 anys, es 
consideraran valors de tensions del 25% de la resistència a tracció per al polipropilè o el polietilè, i 
del 40% per al polièster.  

 

 Geosintètic de protecció i control d'erosió a la cara vista del mur. Consisteix en una geostera flexible 
tridimensional, fabricada a base de filaments de poliamida units en els seus punts de contacte formant una 
estructura resistent que posseeix un 95% de buits i permet el creixement de la vegetació.  

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els tipus i les característiques dels geosintètics a utilitzar. 
 
 

 6704.2.3. Geomembranes 

 
Es tracta de làmines amb funció impermeable, separadora o drenant, segons els casos, tot i que habitualment es 
fan servir per a drenar el cos del mur dels fluxos d’aigua que provenen del terreny natural. El Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus i les característiques de les geomembranes a utilitzar. 
 
 
6704.3. Execució de les obres 

 
S'estarà en tot cas a allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
La capa sobre la qual recolzaran les fibres de reforç haurà d'estar compactada. El terreny de fonamentació 
s'haurà de regularitzar, eliminant flonjalls, zones embassades, protuberàncies rocoses, etc. S'anivellarà la capa de 
base i quan ho indiqui el Projecte, es realitzaran esglaons per adaptar-se al terreny natural. 
 
Quan el reblert s’hagi d'assentar sobre un terreny en el qual hi hagi corrents d'aigua, aquestes s'hauran de 
desviar, captar i/o conduir, fora de l'àrea on es vagi a construir el reblert, abans de començar la seva execució. 
Aquestes obres, que tindran el caràcter d'accessòries, s'executaran d'acord amb el previst per a tal tipus d'obres 
al Projecte o, en el seu defecte, amb les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
Si el reblert s’hagués de construir sobre terreny inestable, torba o argiles toves, s'assegurarà l'eliminació d'aquest 
material o la seva consolidació. 
 
Als reblerts a mitja vessant, s’excavarà el terreny natural en bermes d’acord amb allò definit al Projecte o, en el 
seu defecte, amb les instruccions de la Direcció d’Obra. 

 

 

 6704.3.1. Procés d’execució del mur 

 
En murs amb encofrat recuperable es seguiran els següents criteris. 
 

 Per a la col·locació de la fibra de reforç sobre la capa de reblert, s'estendrà la geomalla o geotèxtil de reforç, 
deixant per darrere de la línia del mur la part corresponent a la longitud de reforç i per fora la resta, igual a 
l’altura de la tongada més la longitud d'ancoratge. Cada tira es col·locarà de manera que cavalqui uns vint 
centímetres (20 cm) amb la contigua. La malla es fixarà al terreny mitjançant grapes que es clavaran en els 
cavalcaments i en els llocs on sigui necessari per mantenir la malla ben tibada. A continuació es 
desenrotllarà el geosintètic de protecció i control de l'erosió, deixant per darrere de la línia del mur uns 
vint centímetres (20 cm), i per fora la resta, uns vuitanta centímetres (80 cm). 

 Es col·locarà l'encofrat que es subjectarà als rodons d'acer doblegats en L, folrant-lo interiorment amb el 
geosintètic de protecció i control de l'erosió. L'alçada de l'encofrat serà la de la tongada de disseny, 
normalment entre cinquanta (50) i setanta (70) centímetres. 

 El reblert s'estendrà i es compactarà en una primera tongada, d’acord amb els Plànols, deixant un espai a la 
zona de vora del mur per a l'aportació de terra vegetal. L'espai que s'haurà de deixar serà de deu centímetres 
(10 cm) a la base fins arribar a coronació segons la caiguda natural de les terres. L'estesa de les terres en 
tota la capa ha d'aconseguir una lleugera inclinació envers l'interior del mur per evitar, en cas de pluja 
intensa, que el front del mur es deteriori. Posteriorment es compactarà fins a assolir el 98% del Pròctor 
Modificat. 

 En el buit deixat entre el reblert i l’encofrat s'abocarà la terra vegetal que s'haurà de compactar amb mitjans 
de compactació lleugers en dos semitongades. 

 A continuació es retiraran els rodons d'acer doblegats en L i els encofrats, i es tancarà la geomalla o geotèxtil 
embolicant la cara vista del reblert en forma de bucle. La geomalla o geotèxtil es fixarà al reblert compactat 
mitjançant grapes. 

 Es tornarà a repetir les mateixes operacions fins a arribar a l'altura dissenyada, que és quan es donarà per 
acabat el mur. 

 
Es permetrà la substitució de l’encofrat recuperable per una malla d’acer electrosoldat que actuï com a encofrat 
perdut. El procés d’execució serà el mateix que s’ha esmentat anteriorment, sense necessitat de recuperar 
l’encofrat i deixant un cavalcament vertical de deu centímetres (10 cm) entre una tongada de la malla 
electrosoldada i la següent. 
 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 
exigides i sigui autoritzada la seva extensió. Quan la tongada subjacent tingui una humitat excessiva no 
s'autoritzarà l'extensió de la següent. 
 
La circulació de la maquinària en l'estesa del reblert, es realitzarà en el sentit del solapament lateral d'una 
geomalla o  geotèxtil amb l'altre, per tal de no aixecar-los, i sempre circulant per sobre del material de reblert. 
 
El Projecte establirà el tipus d’encofrat a utilitzar en l’execució del mur. 
 
 

 6704.3.2. Acabat vegetal 

 
La vegetalització s'aconseguirà mitjançant hidrosembra, mecànica o manual, o plantació de petits arbustos. 
 
La sembra només es podrà realitzar durant l'època adequada, és a dir, a la primavera i tardor encara que en 
casos de condicions climàtiques fresques i humides es podrà dur a terme fora d'aquests períodes. 
 
Les diferents barreges de llavors es triaran segons allò indicat a l’Article 8002, “Hidrosembra”, d’aquest Plec. 
 
Per al correcte manteniment de la vegetació serà convenient col·locar un sistema de reg per degoteig. 
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 6704.3.3. Xarxa de drenatge 

 
El massís reforçat s'haurà de protegir de les possibles fluències d'aigua horitzontals realitzant l'adequat sistema 
de drenatge entre aquest i el terreny natural i a la base del massís. A més, l'aigua haurà de tenir sortida per sota o 
pels laterals de la zona reforçada, captant l'aigua i impedint que aquesta arribi al cos de l’estructura. 
 
Durant l'execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal d’un 2% cap 
al geodren situat entre el massís reforçat i el terreny natural, per assegurar l'evacuació de les aigües. 
 
S'haurà de realitzar una correcta gestió de les aigües subterrànies i superficials per evitar d'una banda la 
saturació del massís reforçat i per altra l'evacuació de les aigües superficials per la cara vista del mur. 
 
El Projecte definirà les característiques de la xarxa de drenatge, així com els controls de la sortida dels eventuals 
corrents d’aigua interiors. 
 
 
6704.4. Control de qualitat 

 
El material de reblert es controlarà segons allò establert a l’Article 330, “Terraplens”, d’aquest Plec, i amb les 
especificacions complementàries que s’estableixen al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Els geotèxtils es controlaran segons allò establert a l’Article 290, “Geotèxtils”, d’aquest Plec i amb les 
especificacions complementàries que s’estableixen al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que establirà, 
quan sigui el cas, els requisits mínims a exigir a altres geosintètics i els assaigs a realitzar, d’acord amb la UNE-
EN ISO 10319, així com els criteris per al control constructiu que es consideri adient realitzar abans i després de 
la finalització de les obres.  
 
 
6704.5. Amidament i abonament 

 
Els murs reforçats amb fibres extensibles s'amidaran per metres quadrats (m2) realment executats de cara vista 
de mur, mesurat segons la projecció vertical en els Plànols. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou el sobrepreu per estesa i compactació del rebliment del massís per baix rendiment, la 
preparació de la base, el subministrament i la col·locació de les geomalles o del geotèxtil de reforç, el 
subministrament i la col·locació de l’encofrat de fusta recuperable o de la malla d'acer electrosoldada que actua 
com a encofrat perdut, el subministrament i col·locació del geosintètic de protecció i control de l’erosió, la terra 
vegetal, i si s’escau el seu garbellat, la hidrosembra, la geomembrana de drenatge, així com tota la xarxa de 
drenatge en la base del massís i totes aquelles operacions per a la correcta execució de la unitat, inclòs els 
controls topogràfics que estableixi el Projecte, per determinar el comportament del massís durant la seva 
construcció. En el preu no s’inclou l’excavació que pugui ser necessària per a realitzar el mur, ni el material de 
reblert. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE-EN ISO 10319. Geosintètics. Assajos a tracció per a bandes amples. 
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Article 700. Marques Vials 
 
 
 
700.1. Definició 

 
Es defineix com marca vial, reflectant o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície de la calçada, formant 
línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
 
700.2. Tipus 

 
Les marques vials, es classificaran en funció de: 
 

 La seva utilització, com: d'ús permanent (color blanc) o d'ús temporal (color groc).  

 Les seves característiques més rellevants, com: tipus 1 (marques vials convencionals) o tipus 2 (marques 
vials, amb ressalts o no, dissenyades específicament per mantenir les seves propietats en condicions de 
pluja o humitat).  

 
 
700.3. Materials 

 
En l'aplicació de les marques vials s'utilitzaran pintures, termoplàstics d'aplicació en calent, plàstics d'aplicació en 
fred, o marques vials prefabricades que compleixin amb allò especificat en el present Article. 
 
El caràcter retroreflectant de la marca vial s'aconseguirà mitjançant la incorporació, per premesclat i/o 
postmesclat, de microesferes de vidre a qualsevol dels materials anteriors. 
 
Les proporcions de mescla, així com la qualitat dels materials utilitzats en l'aplicació de les marques vials, seran 
les utilitzades per a aquests materials en l'assaig de durabilitat, realitzat segons allò especificat en el mètode "B" 
de la UNE 135200-3. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, a més de les seves proporcions de barreja, la classe de 
material més adequat en cada cas d'acord amb l'apartat 700.3.2 d’aquest Plec. A més a més, definirà la 
necessitat d'aplicar marques vials de tipus 2 sempre que ho requereixi una millora addicional de la seguretat vial i, 
en general, en tots aquells trams on el nombre mitjà de dies de pluja a l'any sigui superior a cent (100). 
 
 

700.3.1. Característiques 

 
Les característiques que hauran de reunir els materials seran les especificades en la UNE 135200-2, per a 
pintures, termoplàstics d'aplicació en calent i plàstics d'aplicació en fred, i en la UNE-EN 1790 en el cas de 
marques vials prefabricades. 
 
Així mateix, les microesferes de vidre de postmesclat a emprar en les marques vials reflexives compliran amb les 
característiques indicades en la UNE-EN 1423. La granulometria i el mètode de determinació del percentatge de 
defectuoses seran els indicats en la UNE 135287. Quan s'utilitzin microesferes de vidre de premesclat, s'aplicarà 
la UNE-EN 1424 amb l'aprovació prèvia de la granulometria de les mateixes per la Direcció d'Obra. 
 
En cas de ser necessaris tractaments superficials especials en les microesferes de vidre per millorar les seves 
característiques de flotació i/o adherència, aquests seran determinats d'acord amb la UNE-EN 1423 o mitjançant 
el protocol d'anàlisi declarat pel seu fabricant. 
 

A més a més, els materials utilitzats en l'aplicació de marques vials compliran amb les especificacions relatives a 
durabilitat segons allò especificat en el "mètode B" de la UNE 135200-3. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, es seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
La garantia de qualitat dels materials emprats en l'aplicació de la marca vial serà exigible en qualsevol 
circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 
 
 

700.3.2. Criteris de selecció 

 
La selecció de la classe de material més idònia per a cada aplicació de marca vial es durà a terme mitjançant la 
determinació del "factor de desgast", definit com la suma dels quatre valors individuals assignats a la Taula 700.1 
a totes i cadascuna de les característiques de la carretera que en l’esmentada Taula s’especifiquen (situació de la 
marca vial, textura superficial del paviment, tipus de via i la seva amplària i la intensitat mitja diària del tram). 
 
 

Taula 700.1 
Valors individuals de cada característica de la carretera a utilitzar en el càlcul del 

"factor de desgast" 
 

Característica 
Valor individual de cada característica 

1 2 3 4 5 8 

Situació de la 
marca vial 

Marca en 
zona exclosa 

al trànsit 

Banda lateral 
esquerra, en 
carreteres de 

calçades 
separades 

Banda lateral 
dreta, en 

carreteres de 
calçades 

separades, o 
laterals, en 

carreteres de 
calçada única 

Eix o 
separació de 

carrils 

Marques vials 
per a 

separació de 
carrils 

especials 

Passos de 
vianants i 
ciclistes 
Símbols, 
lletres i 
fletxes 

Textura superficial 
del paviment 

(alçada de sorra, 
en mm) UNE-EN 

1824  

Baixa  
H < 0,7 

Mitja  
0,7 ≤ H ≤ 1,0 

- 
Alta  

H > 1,0 
- - 

Tipus de via i 
ample de calçada  

(a, en m) 

Carreteres de 
calçades 

separades 

Carreteres de 
calçada única 

i bona 
visibilitat  
a > 7,0 

Carreteres de 
calçada única 

i bona 
visibilitat 

6,5 < a ≤ 7,0 

Carreteres de 
calçada única 

i bona 
visibilitat  
a ≤ 6,5 

Carreteres de 
calçada única 

i mala 
visibilitat 

a = qualsevol 

- 

IMD ≤ 5.000 
5.000 < IMD  

≤ 10.000 
10.000 < IMD 

≤ 20.000 
> 20.000 - - 

Per aplicacions directes sobre mescles drenants, la textura superficial s’entendrà com a percentatge de buits, aplicant-se el valor 1 
quan el percentatge de buits sigui inferior al 20 per cent, el valor 2 quan el percentatge de buits estigui comprés entre el 20 i el 25 
per cent, i el valor 3 quan el percentatge de vuits sigui superior al 25 per cent. 

 
 
Obtingut el factor de desgast, la classe de material més adequat es seleccionarà d'acord amb el criteri especificat 
a la Taula 700.2. 
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Taula 700.2 
Determinació de la classe de material en funció del factor de desgast. 

 

Factor de 
desgast 

Classe de material 

4-9 Pintures. 

10 - 14 
Productes de llarga durada aplicats per polvorització (termoplàstics d'aplicació en calent i 

plàstics en fred) o marca vial prefabricada. 

15 - 21 
Marca vial prefabricada o productes de llarga durada (termoplàstics en calent i plàstics en 

fred), aplicats per extrusió o per arrossegament. 

 
 
Sense perjudici de l'anterior, els productes pertanyents a cada classe de material compliran amb les 
especificacions relatives a durabilitat, segons s'especifica en l'apartat 700.3.1 d’aquest Plec, per al corresponent 
interval del "factor de desgast" basant-se en el criteri definit a la Taula 700.3. 
 
 

Taula 700.3 
Requisit de durabilitat en funció del factor de desgast. 

 

Factor de desgast 
Últim cicle sobrepassat 

(passos de roda) 

4-9 0,5 · 106 

10-14 106 

15 - 21 ≥ 2 · 106 

 
 
Un cop seleccionat el tipus de material, entre els productes d'aquesta classe, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte la Direcció d'Obra, fixarà, en funció del substrat i les característiques de l'entorn, la 
natura i qualitat dels mateixos, així com la seva dotació unitària en tots i cadascun dels trams o zones, en els que 
pugui diferenciar-se l'obra completa de senyalització. 
 
 
700.4. Especificacions de la unitat acabada 

 
Els materials utilitzats en la fabricació de les marques vials s'aplicaran únicament, en les proporcions indicades 
per a aquests en l'assaig de durabilitat, d'acord amb allò que s'ha especificat en l'apartat 700.3 d’aquest Plec. 
 
Durant el període de garantia, les característiques essencials de les marques vials compliran amb allò especificat 
a la Taula 700.4 i, així mateix, amb els requisits de color especificats i mesurats segons la UNE-EN 1436.  
 
Es cuidarà especialment que les marques vials aplicades no siguin en cap circumstància, la causa de la formació 
d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment, per la qual cosa en el seu disseny s’hauran de preveure els sistemes 
adequats per al drenatge. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per al període de garantia, el nivell de qualitat mínim de les 
marques vials, més adequat a cada tipus de via, el qual haurà d'establir-se segons la UNE-EN 1436, en base a 
obtenir la seva màxima visibilitat, tant de dia com de nit, en qualsevol situació. 
 

 
 
 
 
 

Taula 700.4 
Valors mínims de les característiques essencials exigides per a cada tipus de marca vial. 

 

Tipus de marca 
vial 

Paràmetre d'avaluació 

Coeficient de luminància 
retroreflexada (*) 

RL (mcd · lx-1 · m-2) 

Factor de luminància 
(β) Valor 

SRT 

30 dies 180 dies 730 dies 
Sobre paviment 

bituminós 
Sobre paviment de 

formigó 

Permanent 
(color blanc) 

300 200 100 0,30 0,40 45 

Temporal 
(color groc) 

150 0,20 45 

Els mètodes de determinació dels paràmetres contemplats en aquesta Taula, seran els especificats a la UNE-EN 1436. 
(*) Independentment de la seva avaluació amb equip portàtil o dinàmic. 

 
 
700.5. Maquinària d'aplicació 

 
La maquinària i equips emprats per a l'aplicació dels materials utilitzats en la fabricació de les marques vials, 
hauran de ser capaços d'aplicar i controlar automàticament les dosificacions requerides i conferir una 
homogeneïtat a la marca vial tal que garanteixi les seves propietats al llarg de la mateixa. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà les característiques 
de la maquinària a fer servir per l’aplicació de les marques vials, d’acord amb allò especificat a la UNE 135277-1. 
 
 
700.6. Execució de les obres 

 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació d’empreses 
subministradores de tots els materials a utilitzar en l’execució de les marques vials que s’hagin d’aplicar, així com 
la marca comercial o referència, que aquestes empreses donin a aquella classe i qualitat. 
 
Aquesta comunicació s’acompanyarà del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de 
qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 700.11 d’aquest Plec. En tots dos casos es farà referència a les dades 
relatives a la declaració de producte, segons la UNE 135200-2. 
 
Així mateix, el Contractista haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinària a emprar, per tal que 
la Direcció d’Obra l’aprovi o la rebutgi. Aquesta declaració estarà constituïda per la fitxa tècnica, segons el model 
especificat a la UNE 135277-1, i els documents corresponents d’identificació dels elements aplicadors, amb les 
seves corbes de cabal i, en el cas de que existissin, els dels dosificadors automàtics. 
 

 

700.6.1. Preparació de la superfície d'aplicació 

 
Abans de procedir a l'aplicació de la marca vial es realitzarà una inspecció del paviment a fi de comprovar el seu 
estat superficial i possibles defectes existents. Quan sigui necessari, es durà a terme una neteja de la superfície 
per eliminar la brutícia o altres elements contaminants que poguessin influir negativament en la qualitat i 
durabilitat de la marca vial a aplicar. 
 
La marca vial que s'apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga). En 
cas contrari, haurà d'efectuar-se el tractament superficial més adequat (esborrat de la marca vial existent, 
aplicació d'una emprimació, etc). El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció 
d’Obra, podrà fixar, les operacions de preparació de la superfície d'aplicació, bé siguin pròpiament de reparació o 
bé siguin d'assegurament de la compatibilitat entre el substrat i la nova marca vial. 
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En el cas específic de paviments de formigó, abans de procedir a l'aplicació de la marca vial, s’hauran d'eliminar 
tots aquells materials utilitzats en el procés de curat del formigó que encara es trobessin sobre la seva superfície. 
Si el factor de luminància del paviment fos superior a quinze centèsimes (0,15), avaluat d'acord amb la UNE-EN 
1436, es vorejarà la marca vial a aplicar amb un material de color negre a un costat i a l'altre i amb un ample 
aproximadament igual a la meitat (1/2) del corresponent a la marca vial. 
 
 

700.6.2. Limitacions a l'execució 

 
L'aplicació d'una marca vial s'efectuarà, quan la temperatura del substrat (paviment o marca vial antiga) superi 
almenys en tres graus Celsius (3ºC) al punt de rosada. L’esmentada aplicació, no es podrà dur a terme si el 
paviment està humit o la temperatura ambient no està compresa entre cinc i quaranta graus Celsius (5ºC a 40ºC), 
o si la velocitat del vent fora superior a vint-i-cinc quilòmetres per hora (25 km/h). 
 
 

700.6.3. Premarcatge 

 
Prèviament a l'aplicació dels materials que conformin la marca vial, es durà a terme un acurat replanteig de les 
obres que garanteixi la correcta terminació dels treballs. Per a això, quan no existeixi cap tipus de referència 
adequada, es crearà una línia de referència, bé contínua o bé mitjançant tants punts com s’estimin necessaris, 
separats entre si per una distància no superior a cinquanta centímetres (50 cm). 
 
El Contractista haurà de realitzar, entre d’altres, el replanteig dels punts on comencen i acaben les línies 
contínues de prohibició d'avançar segons l’establert als Plànols. La Direcció d’Obra comprovarà aquests trams, i 
els aprovarà si s’escau, o els modificarà en cas contrari.  
 
 

700.6.4. Eliminació de les marques vials 

 
Per a l'eliminació de les marques vials, ja sigui per facilitar la nova aplicació o en aquells trams en què, a judici de 
la Direcció d’Obra, la nova aplicació hagi estat deficient, queda expressament prohibit l’ús de decapants així com 
els procediments tèrmics. Per això, s’haurà d'utilitzar algun dels següents procediments d'eliminació que, en tot 
cas, haurà d'estar autoritzat per la Direcció d'Obra:  
 

 Aigua a pressió.  

 Projecció d'abrasius.  

 Fresat, amb sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals. 
 
 
700.7. Control de qualitat 

 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la verificació dels materials abassegats, de 
la seva aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista facilitarà a la Direcció d'Obra, diàriament, un comunicat d'execució i d'obra en el qual hauran de 
figurar, almenys, els conceptes següents: 
 

 Marca o referència i dosificació dels materials consumits.  

 Tipus i dimensions de la marca vial.  

 Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.  

 Data d'aplicació.  

 Temperatura i humitat relativa al començament i a mitja jornada.  

 Observacions i incidències que, a judici de la Direcció d'Obra, poguessin influir en la durabilitat i/o 
característiques de la marca vial aplicada.  

 
 

700.7.1. Control de recepció dels materials 

 
Amb l’entrega de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, que contindrà com a 
mínim les dades següents: nom i adreça de l’empresa subministradora, data de subministrament, identificació de 
la fàbrica que ha produït el material, identificació del vehicle que el transporta, quantitat que es subministra i 
designació de la marca comercial, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat de cada 
subministrament, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 700.11 d’aquest Plec. 
 
Es comprovarà la marca o referència dels materials abassegats, per tal de verificar que es corresponen amb la 
classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons s’especifica a l’apartat 700.6. 
 
Els criteris que es descriuen a continuació per realitzar el control de qualitat dels abassegaments, no seran 
d’aplicació obligatòria en aquells materials utilitzats en l’aplicació de marques vials, sempre que s’aporti el 
document acreditatiu de reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, d’acord amb 
l’esmentat a l’apartat 700.11 d’aquest Plec, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
Per tal de garantir la traçabilitat d’aquestes obres, abans de començar la seva aplicació, els productes es 
sotmetran als assaigs d’avaluació i d’homogeneïtat i identificació especificats, per pintures, termoplàstics 
d’aplicació en calent i plàstics d’aplicació en fred, a la UNE 135200-2, als de granulometria, índex de refracció i 
tractament superficial, si n’hi hagués, segons la UNE-EN 1423, i percentatge de microesferes de vidre 
defectuoses segons la UNE 135287, ja siguin de post-mesclat o de pre-mesclat. Així mateix, les marques vials 
prefabricades es sotmetran als assaigs de verificació especificats a la UNE-EN 1790. 
 
La presa de mostres per l’avaluació de qualitat, així com la homogeneïtat i identificació de pintures, termoplàstics 
d’aplicació en calent i plàstics d’aplicació en fred, es realitzarà segons els criteris especificats a la UNE 135200-2. 
 
La presa de mostres de microsferes de vidre i marques vials prefabricades es durà a terme segons les UNE-EN 
1423 i UNE-EN 1790, respectivament. 
 
Es rebutjaran tots els abassegaments de: 
 

 Pintures, termoplàstics d’aplicació en calent i plàstics d’aplicació en fred que no compleixin amb els 
requisits exigits per als assaigs de verificació corresponents o que no entrin dins les toleràncies indicades 
als assaigs d’homogeneïtat i identificació especificats a la UNE 135200-2. 

 Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de granulometria definides a la UNE 135287, 
i percentatge de microsferes defectuoses i índex de refracció considerats a la UNE-EN 1423. 

 Marques vials prefabricades que no compleixin les especificacions, per cada tipus, de la UNE-EN 1790. 
 
Els abassegaments que hagin estat realitzats, i no compleixin alguna de les condicions anteriors seran rebutjats, i 
podran presentar-se a una nova inspecció exclusivament quan el seu subministrador a través del Contractista 
acrediti que totes les unitats han tornat a ser examinades i assajades, eliminant totes les defectuoses o corregint-
se els seus defectes. Les noves unitats per la seva banda seran sotmeses als assajos de control que 
s'especifiquen en el present apartat. 
 
La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos anteriors, podrà sempre que ho consideri 
oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels materials que es trobin abassegats. 
 
 

700.7.2. Control de l'aplicació dels materials 

 
Durant l'aplicació dels materials que formen part de la unitat d'obra, es realitzaran controls a fi de comprovar que 
són els mateixos dels abassegaments i comprovar que compleixen les dotacions especificades en el Projecte.  
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Per a la identificació dels materials, pintures, termoplàstics d'aplicació en calent i plàstics d'aplicació en fred, que 
s'estiguin aplicant, es prendran mostres d'acord amb els criteris següents: 
 

 Per cadascun dels trams de control seleccionats aleatòriament, una mostra de material. Amb aquest fi, 
l'obra serà dividida en trams de control el nombre dels quals serà funció del volum total d'aquesta, segons 
el criteri següent: 

 Es defineix com a tram de control la superfície de marca vial d'un mateix tipus que es pot aplicar amb una 
càrrega (capacitat total del material a aplicar) de la màquina d'aplicació al rendiment especificat en el 
Projecte. 

 Del nombre total de trams de control (Ci) en que s'hagi dividit l'obra, es seleccionaran aleatòriament un 
nombre (Si) en els que es durà a terme la presa de mostres del material segons l'expressió: 

 
Si = (Ci/6)1/2 

 
Cas de resultar decimal el valor de Si, s'arrodonirà al nombre enter immediatament superior. 

 

 Les mostres de material es prendran directament del dispositiu d'aplicació de la màquina, al què 
prèviament se li haurà tallat el subministrament d'aire d'atomització. De cada tram de control s'extrauran 
dos (2) mostres d'un litre (1 l), cadascuna. 

 
El material, pintura, termoplàstic d'aplicació en calent i plàstic d'aplicació en fred, de cadascuna de les 
mostres, serà sotmès als assajos d'identificació especificats en la UNE 135200-2. 

 
Per la seva banda, les dotacions d'aplicació dels esmentats materials es determinarà segons la UNE 135274 per 
a la qual cosa, en cadascun dels trams de control seleccionats, es disposarà una sèrie de làmines metàl·liques no 
deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia per on passarà la màquina d'aplicació i en sentit 
transversal a l’esmentada línia. En cada punt de mostreig s’utilitzarà un mínim de deu (10) làmines, espaiades 
entre si trenta o quaranta metres (30 o 40 m). 
 
Es rebutjaran totes les marques vials d'un mateix tipus aplicades, si en els corresponents controls es dóna algun 
dels següents supòsits, almenys en la meitat dels trams de control seleccionats: 
 

 En els assajos d'identificació de les mostres de materials no es compleixen les toleràncies admeses en la 
UNE 135200-2.  

 Les dotacions d'aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, no 
compleixen les especificades en el Projecte.  

 La dispersió dels valors obtinguts sobre les dotacions del material aplicat sobre el paviment, expressada 
en funció del coeficient de variació (v), supera el deu per cent (10%).  

 
Les marques vials que hagin estat rebutjades seran executades novament pel Contractista, al seu càrrec. Per la 
seva banda, durant l'aplicació, els nous materials seran sotmesos als assajos d'identificació i comprovació de les 
seves dotacions que s'especifiquen en el present apartat. 
 
La Direcció d'Obra, a més de disposar de la informació dels controls anteriors, podrà durant l'aplicació, sempre 
que ho consideri oportú, identificar i comprovar les dotacions dels materials utilitzats. 
 
 

700.7.3. Control de la unitat acabada 

 
En finalitzar les obres i abans de complir-se el període de garantia, es duran a terme controls periòdics de les 
marques vials a fi de determinar les seves característiques essencials i comprovar, in situ, si compleixen les seves 
especificacions mínimes. 
 
Les marques vials aplicades compliran els valors especificats en l'apartat 700.4 d’aquest Plec i es rebutjaran totes 
les marques vials que presentin valors inferiors als especificats en l’esmentat apartat. 
 

Les marques vials que hagin estat rebutjades seran executades novament pel Contractista, al seu càrrec. Per la 
seva banda, les noves marques vials aplicades seran sotmeses, periòdicament, als assajos de verificació de la 
qualitat especificats en el present apartat. 
 
La Direcció d'Obra podrà comprovar tantes vegades com consideri oportú durant el període de garantia de les 
obres, que les marques vials aplicades compleixen les característiques essencials i les especificacions 
corresponents que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
700.8. Període de garantia 

 
El període de garantia mínim de les marques vials executades amb els materials i dosificacions especificades en 
el Projecte, serà de dos (2) anys en el cas de marques vials d’ús permanent i de tres (3) mesos per a les de 
caràcter temporal, a partir de la data d'aplicació. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà fixar períodes de garantia mínims de les marques vials 
superiors a dos (2) anys en funció de la posició de les marques vials, del tipus de material, etc. 
 
La Direcció d'Obra podrà prohibir l'aplicació de materials amb períodes de temps entre la seva fabricació i posada 
en obra inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions d'emmagatzematge i conservació no hagin estat 
adequades. En tot cas, no s'aplicaran materials en que el temps transcorregut entre la seva fabricació i la posada 
en obra, superi els sis (6) mesos, independentment de les condicions de manteniment. 
 

 

700.9. Seguretat i senyalització de les obres 

 
Abans d'iniciar-se l'aplicació de les marques vials, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d'Obra els 
sistemes de senyalització per a protecció del trànsit, personal, materials i maquinària durant el període 
d'execució, així com de les marques, acabades de pintar, fins al seu total assecat. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant 
l'execució de les obres, d'acord amb tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent. 
 
 
700.10. Amidament i abonament 

 
Quan les marques vials siguin d'ample constant, s'amidaran per metres lineals (m) realment aplicats, mesurats 
per l'eix de les mateixes sobre el paviment. En cas contrari, les marques vials s'amidaran per metres quadrats 
(m2) realment executats, mesurats sobre els Plànols. 
 
Aquests preus inclouen les operacions necessàries per a la preparació de la superfície d'aplicació i premarcat. 
 
L'eliminació de les marques vials d'ample constant, existents abans de començar les obres, s'amidarà per metres 
lineals (m) realment eliminats, mesurats per l'eix de les mateixes sobre el paviment. En cas contrari, l'eliminació 
de les marques vials existents abans de començar les obres s'amidarà per metres quadrats (m2) realment 
executats, mesurats sobre el paviment. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
700.11. Especificacions tècniques i distintius de la qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats en el present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan aquestes especificacions estiguin 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 377 de 445 
 

establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establides en aquest Article 
podrà ser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per realitzar tasques de certificació en 
l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. 
L'abast de la certificació en aquest cas estarà limitat als materials per als que tals organismes posseeixin la 
corresponent acreditació.  
 
Si els productes, als que es refereix aquest Article, disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que 
asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s'exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a 
tal quan aquest distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE 135200-2. Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Part 2: Materials. Assajos 
de laboratori.  

 UNE 135200-3. Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Part 3: Materials. Assajos 
de durabilitat.  

 UNE 135274. Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Marques vials. 
Determinació de la dosificació de pintures i materials de postmesclat in situ.  

 UNE 135277-1. Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Maquinària d'aplicació. 
Part 1: classificació i característiques.  

 UNE 135287. Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Microesferes de vidre. 
Granulometria i percentatge de defectuoses.  

 UNE-EN 1423. Materials per a la senyalització vial horitzontal. Materials de postmesclat. Microesferes de 
vidre, granulats antilliscants i barreges d'ambdós.  

 UNE-EN 1424. Materials per a la senyalització vial horitzontal. Microesferes de vidre de premesclat.  

 UNE-EN 1436. Materials per a la senyalització vial horitzontal. Comportament de les marques vials 
aplicades sobre la calçada.  

 UNE-EN 1790. Materials per a la senyalització vial horitzontal. Marques vials prefabricades.  

 UNE-EN 1824. Materials per a senyalització vial horitzontal. Proves de camp.  

 
 
 
 

Article 702. Captafars retroreflectants d’utilització en senyalització 
horitzontal 
 
 
 
702.1. Definició 

 
Es defineixen com captafars retroreflectants, per a utilització en senyalització horitzontal, aquells dispositius de 
guia òptica utilitzats generalment com a complement de les marques vials, capaços de reflectir la major part de la 
llum incident per mitjà de retroreflectors a fi d'alertar, guiar o informar a l'usuari de la carretera. 
 
Els captafars retroreflectants podran estar formats per una o més peces i es fixaran a la superfície del paviment 
mitjançant l'ús d'adhesius, d’espàrrecs (un o més) o per incrustació d'acord amb allò que s'especifica en el 
present Article. 
 
La part retroreflectant del captafar serà unidireccional o bidireccional, restant excloses les omnidireccionals del 
camp d'aplicació del present Article. 

 
 
702.2. Tipus 

 
Els captafars retroreflectants  es classificaran en funció de: 
 

 La seva utilització, com: d’ús permanent (color blanc de la part no retroreflectant) o d’ús temporal (color 
groc de la part no retroreflectant). 

 La natura del retroreflector, en: codi 1 (retroreflector de vidre), codi 2 (retroreflector orgànic de natura 
polimèrica), o codi 3 (retroreflector orgànic de natura polimèrica, protegit amb una superfície resistent a 
l’abrasió). 

 
 
702.3. Materials 

 
En la fabricació de captafars retroreflectants s'utilitzarà (excepte per al retroreflector) qualsevol material (tals com 
plàstic, cautxú, ceràmic o metàl·lic), sempre que compleixi amb allò especificat en el present Article. 
 
En els captafars retroreflectants formats per dues o més peces, cadascuna d'aquestes es podrà desmuntar, cas 
de ser necessari, a fi de procedir a la seva substitució. 
 
La zona retroreflectant dels captafars estarà constituïda per retroreflectors de vidre o de natura polimèrica, 
protegits o no, aquests últims, amb una superfície resistent a l'abrasió. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la natura i característiques dels captafars, establint com a 
mínim:  
 

 El nombre de cares retroreflectants, així com el color.  

 Les dimensions, incloses les seves toleràncies, del captafar retroreflectant.  

 El tipus de captafar en funció de la natura del seu retroreflector.  

 El procediment de fixació a la superfície del paviment.  
 
 
702.4. Característiques 

 
Els captafars retroreflectants que hagin de ser vistos des d'un vehicle en moviment tindran les dimensions, nivell 
de retroreflexió, disseny i colors indicats a la UNE-EN 1463-1. 
 
El contorn dels captafars retroreflectants, no presentarà vores esmolades que constitueixin cap perill per a la 
seguretat de la circulació vial. 
 
Els sistemes d'ancoratge dels captafars retroreflectants seran tals que assegurin la seva fixació permanent i que, 
en cas d'arrencament o trencament no produeixin cap perill per al trànsit, ni per causa del captafar arrencat, ni 
pels elements d'ancoratge que puguin romandre sobre la calçada. 
 
Els captafars retroreflectants, en la seva part superior, identificaran de forma indeleble, almenys, el nom del 
fabricant i la data de fabricació (mes i dos últims dígits de l'any). 
 
Les característiques tècniques que hauran de reunir els captafars retroreflectants seran les especificades a la 
UNE-EN 1463-1. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, es seguirà allò establert al seu Article 9. 
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La garantia de qualitat dels captafars retroreflectores serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista 
adjudicatari de les obres. 
 
 
702.5. Especificacions de la unitat acabada 

 
La situació dels captafars sobre la plataforma serà tal que sempre es situïn fora de la calçada. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per al període de garantia, el nombre màxim permès de 
captafars no adherits a la superfície del paviment o que hagin perdut la seva posició original respecte a la direcció 
del trànsit. A més, establirà els criteris d'instal·lació (nombre d'unitats, ubicació, etc). 
 
 
702.6. Execució de les obres 

 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació completa de les 
empreses subministradores de tots els materials utilitzats a la instal·lació y els propis captafars retroreflectants 
objecte del Projecte, així com la marca comercial, o referència que aquestes empreses donin a aquella classe i 
qualitat. 
 
Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu 
de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 702.11 d’aquest Plec. En ambdós casos es farà referència a les 
seves característiques tècniques d'acord amb allò que s'especifica en l'apartat 702.4 d’aquest Plec. 
 
 

702.6.1. Preparació de la superfície d'aplicació 

 
Abans de procedir a la instal·lació dels captafars retroreflectants es realitzarà una inspecció de la superfície del 
paviment per tal de comprovar el seu estat i possibles defectes existents. Quan sigui necessari, es durà a terme 
una neteja de la superfície per eliminar la brutícia o altres elements contaminants que poguessin influir 
negativament en la fixació dels mateixos. 
 
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i es reompliran els últims amb 
materials d'anàloga natura als d'aquella. 
 
Sobre paviments de formigó, abans de procedir a la instal·lació dels captafars retroreflectants, s’hauran d'eliminar, 
de la seva zona de fixació, tots aquells materials utilitzats en el procés de curat del formigó que encara es 
trobessin sobre la seva superfície. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d'Obra, fixarà les operacions de 
preparació de la superfície d'aplicació, ja siguin de reparació o d'assegurament de la fixació dels captafars 
retroreflectants. 
 
 

702.6.2. Limitacions a l'execució 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d'Obra, fixarà el procediment 
d'instal·lació i el temps màxim d'obertura al trànsit autoritzat, així com qualsevol altra limitació a l'execució definida 
en el Projecte en funció del tipus de via, per la ubicació dels captafars, etc. 
 

 

702.6.3. Premarcatge 

 
Prèviament a la instal·lació dels captafars retroreflectants, es durà a terme un acurat replanteig de les obres que 
garanteixi la correcta terminació dels treballs. 
 

 
702.6.4. Eliminació dels captafars retroreflectants 

 
Per a l'eliminació dels captafars retroreflectants, o qualsevol de les seves parts, queda expressament prohibit l'ús 
d'agents químics (decapants, etc), així com els procediments tèrmics. En qualsevol cas, el procediment 
d'eliminació a utilitzar haurà d'estar autoritzat per la Direcció d’Obra. 
 
 

702.7. Control de Qualitat 

 
El control de qualitat de les obres d'instal·lació de captafars retroreflectants inclourà la comprovació dels materials 
abassegats, així com de la unitat acabada. 
 
El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d'execució i d'obra en el qual hauran de 
figurar, almenys, els conceptes següents:  
 

 Data d'instal·lació.  

 Localització de l'obra i estat de la superfície.  

 Nombre i característiques dels captafars instal·lats.  

 Tipus de captafars i dels sistemes de fixació aplicats.  

 Observacions i incidències durant la instal·lació, que a judici de la Direcció d’Obra poguessin incidir en les 
característiques i/o durabilitat dels captafars.  

 
 

702.7.1. Control de recepció dels captafars retroreflectants 

 
A l'entrega de cada subministrament s'aportarà un albarà amb documentació annexa, contenint entre d’altres, les 
dades següents: Nom i direcció de l'empresa subministradora, data de subministrament, identificació de la fàbrica 
que ha produït el material, identificació del vehicle que ho transporta, quantitat que es subministra i designació de 
la marca comercial, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document 
acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat de cada subministrament, d’acord amb 
l’esmentat a l’apartat 702.11 d’aquest Plec. 
 
Es comprovarà la marca o referència dels captafars retroreflectants abassegats a fi de verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons s'especifica en l'apartat 
702.6. 
 
Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran d’aplicació 
obligatòria en aquells captafars retroreflectants que aportin el document acreditatiu del reconeixement de la 
marca, segell o distintiu de qualitat del producte, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 702.11 d’aquest Plec, sense 
perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
A fi de garantir la traçabilitat d'aquestes obres, abans d'iniciar la instal·lació dels captafars retroreflectants es 
comprovarà la seva qualitat, segons s'indica en el present Article, a partir d'una mostra representativa dels 
captafars abassegats. 
 
La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos anteriors, podrà, sempre que ho consideri 
oportú, comprovar la qualitat dels captafars retroreflectants abassegats. 
 
La mostra, perquè sigui representativa de tot l’abassegament, estarà constituïda per un nombre determinat de 
captafars retroreflectants, seleccionats aleatòriament d'acord amb el criteri descrit en aquest apartat, deixant sota 
la custòdia de la Direcció d’Obra una altra mostra idèntica a l'anterior a fi de poder realitzar els assajos de 
contrast si fos necessari. Un vegada confirmada la seva idoneïtat, els captafars retroreflectants presos com 
mostra seran tornats al Contractista. 
 
L’esmentada presa de mostres es durà a terme d'acord amb els criteris següents:  
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 De tota obra, independentment de la seva grandària, almenys tres (3) unitats per tipus de captafar.  

 Les obres que requereixin més de vint mil (20.000) captafars retroreflectants, almenys tres (3) unitats per 
cada deu mil (10.000) captafars del mateix tipus.  

 
Es rebutjaran tots els captafars retroreflectants d'un mateix tipus abassegats quan les seves mostres 
representatives, una vegada efectuats els corresponents assajos, no compleixin amb les especificacions, per als 
d'aquell tipus, de la UNE-EN 1463-1. 
 
Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions anteriors, seran rebutjats i 
podran presentar-se a una nova inspecció, exclusivament quan el seu subministrador, a través del Contractista, 
acrediti que totes les unitats han tornat a ser examinades i assajades, eliminant totes les defectuoses o corregint 
els seus defectes. Les noves unitats, per la seva banda, seran sotmeses als assajos de control que s'especifiquen 
en el present apartat. 
 
 

702.7.2. Control de la unitat acabada 

 
Finalitzades les obres d'instal·lació i abans de complir-se el període de garantia, es duran a terme controls 
periòdics per determinar el nombre de captafars que romanen fixats a la superfície del paviment o que hagin 
perdut la seva posició original respecte a la direcció del trànsit. 
 
L'obra serà dividida en trams de control el nombre dels quals serà funció de la grandària de la mateixa i del 
nombre de captafars d'un mateix tipus utilitzats. Aquests trams de control vindran definits al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
Es rebutjaran tots els captafars retroreflectants instal·lats dins un mateix tram de control, si en les corresponents 
inspeccions es dóna algun dels supòsits següents:  
 

 El nombre de captafars retroreflectants no adherits a la superfície del paviment supera el dos per cent 
(2%) del total dels instal·lats.  

 Més de cinc (5) captafars retroreflectants consecutius en tram recte, o més de tres (3) consecutius en 
corba, han perdut la seva posició original respecte a la direcció del trànsit o han estat eliminats per 
aquest.  

 
Els captafars retroreflectants, d'un mateix tram de control, que hagin estat rebutjats seran executats novament pel 
Contractista, al seu càrrec. Per la seva banda, les noves unitats, abans de la seva instal·lació, seran sotmeses als 
assajos de comprovació especificats en l'apartat 702.7.1 d’aquest Plec. 
 
La Direcció d’Obra podrà comprovar, tantes vegades com consideri oportú durant el període de garantia de les 
obres, que els captafars retroreflectants instal·lats compleixen les característiques essencials i les especificacions 
corresponents que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
702.8. Garantia 

 
La garantia mínima dels captafars retroreflectants, instal·lats d'acord amb les especificacions del Projecte, serà de 
dos (2) anys i sis (6) mesos comptabilitzats des de la data de la seva fabricació, i de dos (2) anys des de la data 
d'instal·lació, en el cas de captafars d'utilització permanent. Per als captafars retroreflectants d'utilització temporal, 
la garantia serà de nou (9) mesos comptabilitzats des de la data de la seva fabricació, i de tres (3) mesos des de 
la data de la seva instal·lació. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte  la Direcció d’Obra, podrà fixar períodes de 
garantia mínims dels captafars retroreflectants superiors als especificats en el present apartat, depenent de la 
ubicació dels mateixos, de la seva natura, etc. 
  

La Direcció d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars retroreflectants amb períodes de temps entre la seva 
fabricació i instal·lació inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions d'emmagatzematge i conservació no hagin 
estat adequades. En tot cas, no s'instal·laran captafars retroreflectants en que el temps transcorregut, comprès 
entre fabricació i la seva instal·lació, superi els sis (6) mesos, independentment de les condicions 
d'emmagatzematge. 
 
El subministrador, a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions necessàries per a 
l'adequada conservació dels captafars retroreflectants instal·lats. 
 
 
702.9. Seguretat i senyalització de les obres  

 
Abans d'iniciar-se la instal·lació dels captafars retroreflectants, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la 
Direcció d’Obra els sistemes de senyalització per a protecció del trànsit, personal, materials i maquinària durant el 
període d'execució de les mateixes, així com de les unitats acabades de fixar a la superfície del paviment, durant 
el període de temps necessari abans d'obrir la zona senyalitzada al trànsit. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant 
l'execució de les obres, d'acord amb tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent. 
 
 
702.10. Amidament i abonament 

 
Els captafars retroreflectants, inclosos els seus elements de fixació a la superfície del paviment, s'amidaran per 
unitats (u) de cada tipus, realment col·locats. 
 
Aquests preus inclouen les operacions necessàries per a la preparació de la superfície d'aplicació i premarcat. 
 
L'eliminació dels captafars retroreflectants existents sobre el paviment que el Projecte inclogui aixecar s'amidaran 
per unitats (u) realment eliminades. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
702.11. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats en el present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les citades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establides en aquest Article 
podrà ser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per realitzar tasques de certificació en 
l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.  
L'abast de la certificació en aquest cas, estarà limitat als materials per als que tals organismes posseeixin la 
corresponent acreditació.  
 
Si els productes, als que es refereix aquest Article, disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que 
asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s'exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a 
tal quan aquest distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 
  

 UNE-EN 1463-1. Materials per a senyalització vial horitzontal. Captafars retroreflectants. Part 1: 
Característiques inicials de comportament.  
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Article 703. Elements d’abalisament retroreflectants 
 

 

 
703.1. Definició 

 
Es defineixen com elements d’abalisament retroreflectants aquells dispositius, de distinta forma, color i grandària, 
instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma a fi de reforçar la capacitat de guia 
òptica que proporcionen els elements de senyalització tradicionals (marques vials, senyals i plafons verticals de 
circulació), així com advertir dels corrents de circulació possibles, capaços de ser impactats per un vehicle sense 
danyar significativament a aquest, i de reflectir la major part de la llum incident (generalment, procedent dels fars 
dels vehicles) en la mateixa direcció que aquesta però en sentit contrari. 
 
 
703.2. Tipus 

 
Els elements de abalisament retroreflectants objecte del present Article, són: panells direccionals, fites d'aresta, 
fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
 

703.2.1. Panells direccionals 

 
Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als usuaris de les carreteres o 
indicar un perill específic. Poden ser utilitzats en abalisaments tant sigui temporals com permanents. 
 
 

703.2.2. Fites d’aresta 

 
Les fites d’aresta són elements d’abalisament col·locats verticalment fora de la plataforma de la carretera. 
 
Existeixen tres tipus: tipus I, II i III. 
 
Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de mil cinc-cents cinquanta mil.límetres 
(1.550 mm), i les del tipus III una alçada mínima de set-cents vint-i-cinc mil.límetres (725 mm). 
 
Les fites d’aresta estan constituïdes per: pal blanc, franja negra (excepte als tipus III), materials retroreflectants i 
elements d’ancoratge. 
 
 

703.2.3. Fites de vèrtex 

 
Les fites de vèrtex, per a abalisament de divergències, són dispositius de forma semicilíndrica en la cara frontal, 
que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs bases suggerint amb llurs vèrtex les dues direccions 
divergents de circulació, i rematat a la part superior amb arestes paral·leles als costats superiors del triangles. 
Aquests triangles poden ser inserits a la mateixa superfície semicilíndrica, o en una superfície paral·lela, 
lleugerament deprimida respecte de la primera, amb una depressió màxima d’un centímetre (1 cm) de la cara 
frontal. 
 
 

703.2.4. Balises cilíndriques 

 

Les balises cilíndriques són concebudes per a ser utilitzades en abalisaments permanents, per tal de reforçar 
qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu franquejament. Per si mateixes no deuen 
constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 
 
Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, i estan fabricats de 
material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços deformants. Per a instal·lar-los, son 
fixats per llurs bases. Per les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden ser franquejats per un vehicle 
sense produir-li danys i tornar al seu lloc original després del pas del vehicle. 
 
L’alçada H de les balises estarà compresa entre quatre-cents cinquanta (450) i vuit-cents (800) mil.límetres, el 
diàmetre D del cos, entre noranta-cinc (95) i dos-cents quinze (215) mil-límetres i la relació H/D haurà de ser 

sempre superior a tres amb setanta-cinc centèsimes ( 3,75). 
 
 
703.3. Materials 

 

En la fabricació de panells direccionals s'utilitzarà qualsevol substrat i pintura (cas de ser necessària) que 
compleixin les especificacions d'aquest Article. 
 
Per la seva banda, en la fabricació de fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques s'utilitzaran substrats de 
natura polimérica, flexibles i molt resistents a l'esquinç, degudament preparats per garantir la seva estabilitat i 
resistència enfront de la intempèrie i en especial a les radiacions ultravioleta. 
 
El caràcter retroreflectant dels elements d’abalisament s'aconseguirà mitjançant la incorporació de materials 
retroreflectants la qualitat dels quals complirà amb allò especificat en aquest Article. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la natura i característiques del material més adequat com a 
substrat així com el nivell de retroreflexió i tipus de materials retroreflectants a utilitzar en la fabricació dels 
elements d’abalisament. 
 
 

703.3.1. Característiques 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, es seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

703.3.1.1. Del substrat 

 
En la fabricació de panells direccionals, tant d'ús permanent com temporal, s'utilitzarà xapa d'acer galvanitzat 
d'acord amb les característiques definides en la UNE 135365. 
 
Els materials d'origen polimèric utilitzats com a substrat per a la fabricació de fites d'aresta, fites de vèrtex i 
balises cilíndriques compliran allò que s'especifica a les UNE 135362, UNE 135360 i UNE 135363 
respectivament. 
 
L’ús de substrats de natura diferent de l'especificada en el present Article, per a cadascun dels elements 
d’abalisament, quedarà sotmès a l'aprovació de la Direcció d’Obra prèvia presentació, per part del subministrador, 
a través del Contractista, de certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o 
del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del subministrament, d’acord 
amb l’esmentat a l’apartat 703.11 d’aquest Plec. 
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703.3.1.2. Dels materials retroreflectants 

 
Els materials retroreflectants utilitzats als panells direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques 
seran, en funció del grau de flexibilitat requerit per a aquests, làmines i teixits retroreflectants. 
 
Segons la seva natura i característiques, els materials retroreflectants utilitzats als panells direccionals, fites 
d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques es classificaran com:  
 

 De nivell de retroreflexió 2: son aquells quina composició és realitzada a base de microesferes de vidre 
encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors adequats, i una resina o 
aglomerant transparent i pigmentada apropiadament. L’esmentada resina, en la seva part posterior, 
estarà segellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor el qual, al seu torn, 
apareixerà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.  

 De nivell de retroreflexió 3: son aquells compostos, bàsicament, de microprismes integrats en la cara 
interna d'una làmina polimérica. Els esmentats elements, per la seva construcció i disposició a la làmina, 
seran capaços de retrorreflectir la llum incident sota àmplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per als diversos elements d’abalisament retroreflectants, amb una 
intensitat lluminosa per unitat de superfície de, com a mínim, 10 cd.m-2 per al color blanc.  

 
Les característiques que han de reunir les lamines retroreflectants de nivell de retroreflexió 2, subministrades per 
formar part de panells direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques retroreflectants seran les 
especificades en la UNE 135334. Així mateix estaran proveïdes d'una marca d'identificació, característica del seu 
fabricant, d'acord amb allò que s'especifica a la UNE 135334. 
  
Les làmines retroreflectants de nivell de retroreflexió 3, subministrades per formar part dels elements 
d’abalisament, a més de complir les característiques recollides en la UNE 135334, presentaran uns valors mínims 
inicials del factor de luminància (β), així com unes coordenades cromàtiques (x,y), dels vèrtexs dels polígons de 
color, d'acord amb allò especificat, per a cada color, a la Taula 703.1. 
 
Atès que els actuals materials retroreflectants microprismàtics, de gran angularitat, no satisfan el requisit de 
luminància mínima (L>10 cd.m-2) especificat per al color blanc en totes les situacions, sempre que s'exigeixi la 
seva utilització, es seleccionaran aquells materials retroreflectants de nivell 3 que proporcionin els valors més alts 
del coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2), considerant en el seu conjunt les combinacions de colors 
corresponents als panells direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques objecte del Projecte. 
 
S'utilitzarà com a criteri per definir les combinacions geomètriques de les lamines retroreflectants de nivell 3, 
l’especificat a la Taula 703.2, sent:  
 

 Zona A: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials retroreflectants 
(valors de coeficient de retroreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en trams interurbans d'autopistes, autovies, 
i vies ràpides.  

 Zona B: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials retroreflectants 
(valors de coeficient de retroreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en entorns complexos (glorietes, 
interseccions, etc.), trams periurbans i en trams interurbans de carreteres convencionals.  

 Zona C: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials retroreflectants 
(valors de coeficient de retroreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en zones urbanes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taula 703.1 

Valors mínims del factor de luminància ( β ) i coordenades cromàtiques (x, y) dels vèrtexs  dels polígons 
de color definits per a làmines retroreflectants de nivell de retroreflexió 3 (nivell 3). 

 

 
Coordenades cromàtiques 

 

Factor de 
luminància 

 
Color 

 
1 2 3 4 Nivell 3 

Blanc 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

0,40 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Grog 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 

0,24 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Vermell 
x 0,690 0,595 0,569 0,655 

0,03 
y 0,310 0,315 0,341 0,345 

Blau 
x 0,078 0,150 0,210 0,137 

0,01 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 

Verd 
x 0,030 0,166 0,286 0,201 

0,03 
y 0,398 0,364 0,446 0,794 

L’avaluació del factor de luminància (β) i de les coordenades cromàtiques (x, y) es portarà a terme amb un espectrocolorímetre de visió 

circular, o un altre instrument equivalent de visió esfèrica, emprant com a observador dos Graus sexagesimals (2º), una geometria 45/0 
(direcció d’iluminació cero graus sexagesimals (0º) respecte a la superfície  de la probeta  i mesura de la llum reflectida  a quaranta-cinc graus 
sexagesimals (45º), respecte a la normal a l’esmentada superfície) i amb un iluminant patró policromàtic CIE D65 (segons CIE número 15.2-
1986). 

 
 

Taula 703.2  
Criteris per a la definició de les combinacions geomètriques de les làmines retroreflectants de nivell 3 en 

funció de la seva utilització. 
 

Angle d’observació 
( α ) 

Angle d’entrada ( β1; β2=0º) 

5º 15º 30º 40 

0,1º  
Zona A 

 

0,2º  

0,33º  

0,33º  
Zona B 

 

0,5º  

1,0º  

1,0º  
Zona C 1,5º 

L’avaluació del coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2), per totes les combinacions geomètriques especificades en aquesta Taula, es durà 
a terme per un valor de rotació (ε) de zero graus sexagesimals (º 0). 

 
 
Les làmines retroreflectants de nivell de retroreflexió 3 hauran de  posseir, en cas d’afectar a les seves propietats 
òptiques, una marca que indiqui la seva orientació o posicionament preferent sobre l’element d’abalisament. Així 
mateix, disposaran d’una marca d’identificació visual característica del fabricant, qui a més haurà de  subministrar 
al laboratori acreditat conforme al RD 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assajos  de 
control de qualitat  una mostra de les marques que es puguin utilitzar com patró per portar a terme l’esmentada  
identificació visual. 
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Els teixits retroreflectants, que seran exclusivament de color blanc, compliran les característiques inicials 
indicades en la UNE 135363 per aquests materials. 
 
L’avaluació de les característiques dels materials retroreflectants, independentment de la seva naturalesa i nivell 
de retroreflexió, s’haurà de  realitzar sobre mostres,  preses a l’atzar, per un laboratori acreditat conforme al RD 
2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de portar a terme  els assajos, de lots característics de producte 
abassegat en el lloc d’aplicació als elements d’abalisament, o directament del proveïdor d’aquest  material.  
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà les condicions geomètriques per l’avaluació del coeficient 
de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) en aquests materials. 
 
La Direcció d’Obra podrà exigir una mostra de les marques d’identificació dels materials retroreflectants  a les que 
es fa referència en el present apartat. 
 
 

703.3.1.3. Dels elements de sustentació i ancoratges 

  

Els elements de sustentació i ancoratges de panells direccionals compliran les característiques indicades a la 
UNE 135314. Quan presentin soldadura, aquesta es realitzarà segons  l’especificat a l’Article 624 d’aquest Plec. 
Per la seva part, les pletines d’alumini, estaran fabricades segons l’indicat a la UNE 135321. 
 
Les hipòtesis de càlcul que s’han de considerar pel disseny de qualsevol element de sustentació i ancoratge 
seran les definides a la UNE 135311. 
 
Es podran utilitzar, prèvia aprovació expressa de la Direcció d’Obra, materials, tractaments o aliatges diferents, 
sempre i quan estiguin acompanyats del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries i/o del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb 
l’esmentat a l’apartat 703.11 d’aquest Plec. En qualsevol cas, queda expressament prohibida la utilització d’acer 
electrozincat o electrocadmiat, sense tractament addicional. 
 
La garantia de qualitat dels elements de sustentació i ancoratges dels panells direccionals serà exigible al 
Contractista adjudicatari de les obres. 
 

 

703.4. Elements d’abalisament retroreflectants 

 

Els panells direccionals tindran les dimensions, disseny i colors indicats a les Normes de Carreteres 8.1-IC y 8.3- 
IC i estaran equipats, com a  mínim, amb làmines retroreflectants de nivell de retroreflexió 2. Aquests panells en 
la seva cara vista seran plans i hauran de garantir la seva estabilitat estructural, durant el seu període de servei, 
mitjançant la utilització d’aquells  elements que resultin imprescindibles per la  mateixa. 
 
Les fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques que hagin de ser vistes des d’un vehicle en moviment 
tindran les dimensions, nivell de retroreflexió, disseny i colors indicats a les UNE 135362, UNE 135360 i UNE 
135363, respectivament. 
 
Sempre que la il·luminació ambient dificulti  la seva  detecció o en llocs d’elevada perillositat i entorns complexes 
(interseccions, glorietes, etc.) s’haurà d’estudiar la idoneïtat d’utilitzar làmines retroreflectants de nivell 3.  
 
El color del cos de fites de vèrtex i balises cilíndriques podrà ser verd, vermell o groc. 
 
Les toleràncies admeses en les dimensions seran les definides en les esmentades normes i especificacions 
tècniques. Els elements d’abalisament retroreflectants (els panells direccionals, en la seva part posterior) 
identificaran de forma indeleble, al menys, el nom del fabricant i la data de la  seva fabricació (mes i dos últims 
dígits de l’any). 

 

 

703.4.1. Característiques 

 
Les característiques que han de reunir els panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques 
seran les especificades en les UNE 135365, UNE 135362, UNE 135360 i UNE 135363 respectivament.  
 
La garantia de qualitat dels elements d’abalisament retroreflectants serà exigible en qualsevol  circumstància al 
Contractista adjudicatari de les obres. 
 
 

703.5. Especificacions de la unitat acabada 

 

El conjunt format per els panells direccionals i els seus corresponents elements de sustentació i ancoratge 
compliran amb l’indicat a la UNE 135311. 
 
 

703.5.1. Zona retroreflectant 

 
 

703.5.1.1. Característiques fotomètriques 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per al període de garantia, el valor mínim del coeficient de 
retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) dels panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques objecte 
del Projecte. 
 
S’agafaran com valors mínims del coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) per a la zona retroreflectant 
equipada amb làmines retroreflectants de nivell de retroreflexió 2, al menys, les especificades a la Taula 703.3.  
 
 

Taula 703.3.  
Valor mínim del coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) de les làmines retroreflectants de nivell 2 a 

utilitzar en els elements d’abalisament durant el període de garantia. 
 

Color 

Coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) 
Angle d’observació (α): 0,2º 

Angle d’entrada ( β1; β2=0º ): 5º 

Nivell 2 

Blanc 200 

Groc 136 

Verd 36 

 
 
 
S’agafaran com a valors mínims del coeficient de retroreflexió per a la zona retroreflectant RA (cd · lx-1 · m-2), 
equipada amb làmines de nivell 3, dels elements d’abalisament, al menys el cinquanta per cent (50%) dels valors 
inicials mesurats per a 0,2°, 0,33°, 1,0°  d’angle d’observació, i 5,0° d’angle d’entrada (sempre amb un angle de 
rotació E, 0°), en funció del material seleccionat d’acord amb el criteri que s’especifica a la Taula 703.2. 
 
Els teixits  retroreflectants de color blanc tindran al menys un coeficient de retroreflexió mínim de dos-cents 
cinquanta (250) cd.lx-1.m-2, per a un angle d’observació (α) de dos dècimes de grau (0,2°) i un angle d’entrada (β1) 
de cinc graus (5°). 
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703.5.1.2. Característiques colorimètriques 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per al període de garantia, les coordenades cromàtiques (x, 
y) i el factor de luminància (β) de la zona retroreflectant dels panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex y 
balises cilíndriques objecte del Projecte que estaran d’acord  amb  l’especificat en l’apartat 703.3.1.2 d’aquest 
Plec, per a cada tipus de material (làmines o teixits ) retroreflectant i nivell de retroreflexió exigit. 
 
 

703.5.2. Zona no retroreflectant 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per al període de garantia, el valor del factor de luminància 
(β) i de les coordenades cromàtiques (x,y) de les zones no retroreflectants dels panells direccionals, fites d’aresta, 
fites de vèrtex y balises cilíndriques objecte del Projecte que estaran d’acord amb l’indicat, per a cada color, en 
les corresponents UNE 135365, UNE 135362, UNE 135360 i UNE 135363. 
 
 

703.5.3. Elements de sustentació 

 
Durant el període de garantia, els ancoratges, caragolam i pals de sustentació de panells direccionals compliran, 
al menys, les especificacions corresponents al seu «aspecte i estat físic general» definits a la UNE 135352. 
 
 
703.6. Execució de les obres 

 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació completa de les 
empreses subministradores de tots els materials utilitzats en la fabricació i dels propis elements d’abalisament 
retroreflectants objecte del Projecte així como la marca comercial, o referència, que aquestes empreses donin a 
aquella classe i qualitat. 
 
Aquesta  comunicació haurà d’anar  acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell  o distintiu 
de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 703.11 d’aquest Plec. En ambdós casos es farà referència a les 
característiques tècniques avaluades d’acord amb l’especificat en els apartats 703.3 i 703.4 d’aquest Plec. 
 
 

703.6.1. Preparació de la superfície d’aplicació 

 

Abans de procedir a la instal·lació dels elements d’abalisament retroreflectants es realitzarà una inspecció de la 
superfície del paviment per tal de comprovar el seu estat i possibles defectes existents. Quan sigui necessari, es 
portarà a terme una neteja de la superfície per a eliminar la brutícia o altres elements contaminants que 
poguessin  influir negativament en la fixació dels mateixos. 
 
Si la superfície presenta deterioraments apreciables, es corregiran amb materials d’anàloga naturalesa als 
d’aquella. 
 
Sobre paviments de formigó, en el cas específic de sistemes de fixació basats en adhesius, abans  de procedir a 
la instal·lació dels elements d’abalisament, s’hauran d’eliminar, de la seva zona de fixació, tots aquells materials 
utilitzats en el procés de curat del formigó que encara es trobessin sobre la seva  superfície. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, exigirà les operacions de 
preparació de la superfície d’aplicació, ja siguin de reparació o d’assegurament de la fixació dels elements 
d’abalisament retroreflectants.  
 

 

703.6.2. Limitacions a l’execució  

 

Els  sistemes d’ancoratge de les fites d’aresta, balises cilíndriques i, en el seu cas, fites de vèrtex seran tals que 
assegurin la fixació permanent dels esmentats elements d’abalisament retroreflectants per la seva base i que, en 
cas d’arrencament, trencament o deformació, no produeixin cap perill per el trànsit rodat ni per causa del element 
d’abalisament retroreflectant arrencat ni pels elements d’ancoratge que puguin romandre sobre de la calçada. 
 
Per la seva part, l’esmentat sistema de fixació serà tal que permeti l’obertura al trànsit  de la zona recent 
abalisada en el menor temps possible.  
 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu defecte la Direcció d’Obra fixarà el procediment 
d’instal·lació i el temps màxim d’obertura al trànsit autoritzat, així com qualsevol altra limitació a l’execució 
definida en el Projecte en funció del tipus de via, per la ubicació dels elements d’abalisament, etc. 
 
 

703.6.3. Replanteig 

 

Prèviament a l’inici de l’obra, es portarà a terme  un curós replanteig que garanteixi el correcte acabament dels 
treballs, d’acord amb les especificacions del Projecte. 
 
 

703.6.4. Eliminació dels elements d’abalisament retroflectants 

 

Per l’eliminació dels elements d’abalisament  retroreflectants, o les seves  parts, queda expressament prohibit la 
utilització d’agents químics (decapants, etc.) així com els procediments tèrmics. En qualsevol  cas, el procediment 
d’eliminació a utilitzar haurà d’estar autoritzat per la Direcció d’Obra.  
 
 
703.7. Control de qualitat 

 

El control de qualitat de les obres d’abalisament  inclourà la comprovació dels panells direccionals, fites d’aresta, 
fites de vèrtex i balises cilíndriques abassegades així com de la unitat acabada.  
 
El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d’execució i d’obra en el qual hauran de 
figurar, al menys, els següents  conceptes: 
 

 Data  d’instal·lació. 

 Localització de l’obra i estat de la superfície. 

 Nombre d’elements d’abalisament retroreflectants instal·lats per tipus (panells direccionals, fites d’aresta, 
fites de vèrtex i balises cilíndriques). 

 Ubicació dels elements d’abalisament retroreflectants. 

 Observacions e incidències que, a judici de la Direcció d’Obra, poguessin  influir en les característiques i/o 
durabilitat dels elements d’abalisament  retroreflectants instal·lats. 

 
 

703.7.1. Control de recepció dels elements d’abalisament 

 

Al lliurament de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, que contingui entre 
d’altres, les següents dades: Nom i adreça de l’empresa subministradora, data de subministrament, identificació 
de la fàbrica que ha produït el material, identificació del vehicle que el transporta, quantitat  que es subministra i 
designació de la marca comercial, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions  tècniques 
obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell  o distintiu de qualitat de cada 
subministrament, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 703.11 d’aquest Plec. 
 
Es comprovarà la marca o referència dels materials abassegats, a fi de verificar que es corresponen amb  la 
classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons s’especifica en  l’apartat 703.6.  
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Els  criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran  d’aplicació 
obligatòria en aquells elements d’abalisament retroreflectants, si s’aporta el document acreditatiu del 
reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 703.11 
d’aquest Plec, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
A l’objecte de garantir la traçabilitat d’aquestes  obres, abans d’iniciar la seva instal·lació, per els panells 
direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques es comprovarà la seva  qualitat, segons 
s’especifica en aquest Article, a partir d’una mostra representativa dels elements d’abalisament abassegats. 
 
La mostra, per que sigui representativa de tot l’abassegament, estarà constituïda per un nombre determinat (S) 
d’elements d’abalisament retroreflectants d’un mateix tipus seleccionats aleatòriament d’acord amb el criteri 
descrit  a la Taula 703.4,  deixant sota  la custodia de la Direcció d’Obra, altres (S) balises a fi de poder realitzar 
assajos de contrast si fos necessari. Una vegada confirmada la seva idoneïtat, tots els panells direccionals, fites 
d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques agafats com a mostra seran tornats al Contractista.  
 
 

Taula 703.4  
Criteris per a la selecció d’un nombre representatiu d’elements d’abalisament retroreflectants abassegats 

 d’un mateix tipus. 
 

 
Nombre d’elements d’abalisament retroreflectants del 

mateix tipus existents a l’abassegament (N) 
 

 
Nombre d’elements d’abalisament retroreflectants del 

mateix tipus a seleccionar (S) 

2 - 8 
9 - 18 

19 - 32 

2 
3 
4 

33 - 50 
51 - 72 
73 - 98 

Més de 98 

5 
6 
7 

(N/6)½ 

 
 

Cas de resultar (S) un nombre decimal, aquest s’aproximarà sempre al nombre sencer immediat superior. 
 
Es rebutjaran tots els elements d’abalisament retroreflectants d’un mateix tipus abassegats en que les seves 
mostres representatives, una vegada efectuats els corresponents assajos de forma no destructiva, d’acord amb la 
metodologia d’avaluació descrita a l’apartat 703.4 d’aquest Plec, no compleixin els requisits exigits de: 
 

 Aspecte. 

 Identificació del fabricant dels elements d’abalisament i dels materials retroreflectants. 

 Comprovació de les dimensions. 

 Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials. 
 
Els abassegaments que hagin estat realitzats que no compleixin alguna de les condicions anteriors seran 
rebutjats, i es podran presentar a una nova inspecció, exclusivament, quan el seu  subministrador, a través del 
Contractista, acrediti que totes les unitats han tornat a ser examinades i assajades i s’han eliminat totes les 
defectuoses o s’han corregit els seus  defectes.  
 
Les noves unitats per la seva part seran sotmeses als assajos de control que s’especifiquen en el present apartat. 
La Direcció d’Obra, a més a més de disposar de la informació dels assajos anteriors, podrà, sempre que ho 
consideri oportú, identificar i verificar la qualitat dels elements d’abalisament retroreflectant, que es trobin 
abassegats. 

 

 

703.7.2. Control de la unitat acabada 

 

Finalitzades les obres d’instal·lació, i abans de que es compleixi el període de garantia, es portaran a terme 
controls periòdics dels elements d’abalisament amb la fi de determinar les seves característiques essencials i 
comprovar, in situ, si compleixen les seves  especificacions mínimes. 
 
Els elements d’abalisament d’un mateix tipus que hagin estat rebutjats seran executats de nou pel Contractista, al 
seu càrrec. Per la seva part, les noves unitats abans de la seva instal·lació, seran sotmeses als assajos 
d’identificació i verificació de la qualitat esmentats a l’apartat 703.4 d’aquest Plec. 
 
A més a més, s’hauran de reposar immediatament tots els elements d’abalisament retroreflectants en que els 
seus elements d’ancoratge, en cas d’arrencament, trencament o deformació dels mateixos provocat pel transit, 
posin en perill la seguretat de la circulació vial. 
 

La Direcció d’Obra podrà comprovar, tantes vegades com ho consideri oportú  durant el període de garantia de 
les obres, que els elements d’abalisament  retroreflectants instal·lats compleixin les especificacions que figuren en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
La Direcció d’Obra, seleccionarà aleatòriament, entre els elements d’abalisament  retroreflectants d’un mateix 
tipus que no hagin sofert arrencament, trencament o deformació per  l’acció del trànsit, un nombre representatiu 
(S) de panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques segons el criteri establert a la Taula 
703.4 del present Article. 
 
En cadascun dels elements d’abalisament seleccionats com a mostra (S) es duran a terme, de forma no 
destructiva, els assaigs especificats a l’apartat 703.5 d’aquest Plec. A més, es realitzaran els controls 
corresponents a “característiques generals” i “aspecte i estat físic general” recollits a la UNE 135352. 
 
Es rebutjaran tots els elements d’abalisament retroreflectant instal·lats que siguin del mateix tipus dels 
seleccionats com a mostres si, un cop efectuat el corresponent control de qualitat, es dona al menys un dels 
següents supòsits: 
 

 Més del vint per cent (20%) dels elements d’abalisament, d’un mateix tipus, seleccionats com a mostres 
tenen dimensions (sobre la superfície de la instal·lació) fora de les toleràncies admeses a la norma 
corresponent o no presenten clarament llegibles les marques d’identificació exigides. 

 Més del deu per cent (10%) dels elements d’abalisament, d’un mateix tipus, seleccionats com a mostres 
no compleixen les condicions de color o de retroreflexió, exigides a l’apartat 703.5 d’aquest Plec, o les 
corresponents a “característiques generals” o a “aspecte i estat físic general” especificades a la UNE 
135352. 

 
 

703.8. Garantia 

 

La garantia mínima de les fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques retroreflectants que no hagin estat 
objecte d’arrencament, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent segons les normes i Plecs de Prescripcions Tècniques aplicables així com conservats regularment 
d’acord amb les instruccions facilitades pel fabricant, serà de tres (3) anys comptabilitzats des de la data de la 
seva fabricació i de dos (2) anys i sis (6) mesos des de la data  de la seva  instal·lació. En el cas dels panells 
direccionals aquesta garantia serà de cinc (5) anys des de la data de la seva  fabricació i de quatre (4) anys i sis 
(6) mesos des de la data de la seva  instal·lació. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà fixar períodes de garantia mínims dels elements 
d’abalisament retroreflectants superiors als especificats en el present apartat, depenent de la ubicació de les 
balises i panells, de la seva  naturalesa, etc. 
 
La Direcció d’Obra podrà prohibir la instal·lació d’elements d’abalisament retroreflectants amb períodes de temps 
entre la seva fabricació i instal·lació inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions d’emmagatzematge i 
conservació no hagin estat adequades. En qualsevol cas no s’instal·laran panells direccionals, fites d’aresta, fites 
de vèrtex i balises cilíndriques retroreflectants en els que el temps transcorregut, comprés entre fabricació i la 
seva instal·lació, superi els sis (6) mesos, independentment de les condicions d’emmagatzematge. 
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El subministrador, a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions a les que es refereix el 
present apartat del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la conservació dels elements d’abalisament  
retroreflectants instal·lats. 
 
 

703.9. Seguretat i senyalització de les obres 

 

Abans d’iniciar-se la instal·lació dels elements d’abalisament retroreflectants, el Contractista sotmetrà a 
l’aprovació de la Direcció d’Obra, els sistemes de senyalització per protecció del trànsit, personal, materials i 
maquinària durant el període d’execució de les mateixes, així com de les unitats que acaben de ser  fixades a la 
superfície del paviment, durant el període de temps necessari abans d’obrir la zona que acaba de ser abalisada al 
trànsit. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant 
l’execució de les obres, d’acord amb tota la legislació que en matèria laboral  i ambiental estigui vigent. 
 
 

703.10. Amidament i abonament 

 

Els elements d’abalisament retroreflectants, inclosos els seus elements de sustentació i ancoratge, s’amidaran 
per unitats (u) realment col·locades en obra. 
 
Aquests preus inclouen les operacions necessàries per a la preparació de la superfície d’aplicació i premarcatge. 
 
En el cas dels panells direccionals, el preu no inclou els suports.  
  
L’eliminació dels elements d’abalisament retroreflectants instal·lats s’amidaran per unitats (u) realment eliminades.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
703.11. Especificacions tècniques i distintius de la qualitat 

 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. L’abast de la certificació, en aquest cas, estarà limitat als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 

Normes de referència 
 

 UNE 135311. Senyalització vertical. Elements de sustentació i ancoratge. Hipòtesis de càlcul.  

 UNE 135314. Senyalització vertical. Caragolam i perfils d’acer galvanitzat utilitzats com pals de 
sustentació de senyals, cartells laterals i panells direccionals. Característiques i mètodes d’assaig. 

 UNE 135321. Senyals metàl·liques de circulació. Lames de perfil d’alumini obtingut  per extrusió. 
Fabricació. Característiques i mètodes d’assaig. 

 UNE 135334. Senyalització vertical. Làmines retroreflectants amb microesferes de vidre. Característiques 
i mètodes d’assaig. 

 UNE 135352. Senyalització vertical i abalisament. Control de qualitat «in situ» d’elements en servei. 
Característiques i mètodes d’assaig.  

 UNE 135360. Senyalització  vertical. Abalisament. Fites de vèrtex en material polimèric. Característiques, 
dimensions i mètodes d’assaig. 

 UNE 135362. Senyalització vertical. Abalisament. Fites d’aresta de policlorur de vinil (P.V.C. rígid). 
Característiques, dimensions i mètodes d’assaig. 

 UNE 135363. Senyalització vertical. Abalisament. Balises cilíndriques permanents en material polimèric. 
Característiques, dimensions i mètodes d’assaig. 

 UNE 135365. Senyalització vertical. Abalisament. Panells direccionals de xapa d’acer galvanitzada. 
Característiques i mètodes d’assaig. 

 
 
 
 

Article 7001. Barreres de Seguretat 
 
 
 

7001.1. Definició 

 

Es defineixen com barreres de seguretat els sistemes de contenció de vehicles, instal·lats en els marges de les 
carreteres amb la finalitat de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de control. 
 
 

7001.2. Tipus 

 

Les barreres de seguretat utilitzades, es classifiquen segons el material de que estan formades en: 
 

 Metàl·liques, formades per una sèrie continua d’elements longitudinals (tanques), uns suports (pals) que 
els mantenen a certa altura i uns elements intermedis (separadors) que connecten els dos anteriors, amb 
la inclusió en certs casos d’elements tipus tirant, i d’elements singulars per a la protecció de motoristes 
com tanques, pantalles longitudinals o individuals i xarxes de poliester. 

 Formigó, formades per una sèrie continuada de peces prismàtiques de formigó amb un perfil transversal 
especial. 

 
 

7001.3. Materials 

 

La barrera de seguretat es podrà fabricar amb qualsevol material, sempre que compleixi amb  l’especificat en el 
present Article. 
 
Totes les barreres disposaran del corresponent marcat CE segons la UNE-EN 1317-1. En cap cas es podran 
emprar barreres on el seu comportament s'obtingui total o parcialment a partir de càlculs, sent vàlids 
exclusivament els resultats obtinguts segons assajos acreditats d'acord amb l'indicat en la UNE-EN 1317-2. 
 
Si la barrera de seguretat estigués formada per dos o més peces, cadascuna d’aquestes es podrà desmuntar, cas 
de ser necessari, amb la finalitat de procedir a la seva substitució. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la naturalesa i característiques de les barreres de seguretat. 
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Per a les barreres metàl·liques, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà la classe i nivell de 
contenció, l’ample de treball, la deflexió dinàmica i l’índex de severitat. 
 
Per a les barreres de formigó, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars especificarà el nivell de contenció. 
 
 

7001.3.1. Barreres de seguretat metàl·liques 

 

Els materials indicats en aquest apartat s’utilitzaran per als elements definits a les UNE 135121, UNE 135122 i 
UNE 135 123. 
 
L’acer per a la fabricació de la tanca  serà de les característiques químiques i mecàniques fixades en la UNE-EN 
10025 per al tipus S 235 JR, amb un gruix nominal de tres mil·límetres (3 mm) i una tolerància de més o menys 
una dècima de mil·límetre (± 0,1 mm). Per aconseguir l’aptitud química de  l’acer base a la galvanització, es 
limitaran els continguts de silici i fòsfor als valors següents: 
 

Si ≤ 0,03% i Si + 2,5P ≤ 0,09% 
 
L’acer estarà galvanitzat en calent, conforme a les UNE-EN ISO 1461. Les característiques del zinc utilitzat en el 
galvanitzat seran les recollides en la UNE-EN 1179, i el gruix i massa mínims del recobriment seran els definits en 
la UNE-EN ISO 1461 per acers de gruix entre tres i sis mil·límetres (3 i 6 mm). 
 
L’acer per a la fabricació de separadors, tirants, elements de protecció als motoristes i elements finals de barrera, 
serà de les mateixes característiques que l’utilitza’t a la tanca. 
 

L’acer utilitzat en la fabricació de pals i altres accessoris, conformats en fred, serà del tipus S 235 JR segons 
l’especificat en la UNE-EN 10025. Per aconseguir l’aptitud química de l’acer base a la galvanització, es limitaran 
els continguts de silici i fòsfor als valors següents:  
 

Si ≤ 0,03% i Si + 2,5P ≤ 0,09% 
 
Si l’acer utilitzat és laminat en calent, haurà de  complir l’establert en la UNE-EN 10025.  
 
Els elements d’unió (caragolam) hauran de  complir l’indicat en la UNE 135122. 
 
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat en 
calent, conforme a la UNE-EN ISO 10684 en el cas del caragolam i elements de fixació i en el cas de pals, 
separadors i altres elements conforme a la UNE-EN ISO 1461. 
 
Es podran utilitzar altres materials en elements accessoris per a protecció de motoristes, com plàstics de diferent 
naturalesa o xarxa de fil de polièster, sempre que vinguin avalats pel certificat de conformitat amb la UNE 135900.  
 
Quan la fonamentació de les barreres metàl·liques es realitzi amb daus de formigó armat, aquests compliran 
l’establert a la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. El Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars especificarà en aquest cas els tipus de materials a utilitzar. 
 
 

7001.3.2. Barreres de seguretat de formigó 

 

Els materials especificats en aquest apartat s’utilitzaran  per als elements definits en les UNE 135111 i UNE 
135112. 
 
En barreres de formigó s’utilitzarà un material amb una resistència característica superior a vint-i-cinc 
megapascals (25 MPa), d’acord amb la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la 
substitueixi. 
 
En barreres amb encofrat perdut el formigó de reblert haurà de tenir una resistència característica superior a vint 
megapascals (20 MPa). 

 
En el cas de barreres de formigó prefabricades el valor d’aquesta resistència característica serà de trenta-cinc 
megapascals (35 MPa). 
 
Es complirà amb l’especificat en els següents Articles d’aquest Plec: 
 

 Article 202, «Ciments». 

 Article 281, «Additius emprats en morters i formigons». 

 Article 600, «Armadures a utilitzar en formigó armat». 

 Article 610, «Formigons». 

 Article 630, «Obres de formigó en massa o armat». 
 
Es podran utilitzar ciments comuns (CEM), definits en la UNE-EN 197-1, de classe resistent 32,5 o superior. Així 
mateix, aquests ciments podran tenir, en cas necessari, característiques especials: resistents als sulfats i/o a 
l’aigua de mar (UNE 80303-2), o de baix calor  d’hidratació (UNE 80303-3). 
 
L’àrid complirà l’establert a la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 
La seva grandària màxima serà de vint mil·límetres (20 mm).  
 
En llocs sotmesos a la gelada el formigó haurà de presentar un contingut d’aire oclús comprés entre el quatre (4) i 
el sis per cent (6%). 
 
 

7001.3.3. Altres barreres de seguretat 

 

La instal·lació de barreres de seguretat en  les que s’utilitzin elements diferents dels descrits en les UNE 135111, 
UNE 135112, UNE 135121, UNE 135122, UNE 135123, UNE 135124 i UNE 135125-1, de qualsevol  material, 
vindrà definida al Projecte, o bé quedarà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra prèvia presentació, per part 
del subministrador, a través del Contractista, del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
tècniques obligatòries i/o del document acreditatiu del reconeixement  de marca, segell o distintiu de qualitat, 
conforme a l’establert a les UNE-EN 1317 i UNE 135900 i a allò prescrit a l’apartat 7001.12, d’aquest Plec. 
 
Per altra banda, degut a que son elements que es disposen sobre sistemes de contenció de vehicles, els nous 
sistemes per a protecció de motoristes hauran d’obtenir el preceptiu marcat CE per al conjunt format pel sistema 
de contenció de vehicles inicial, al que se li ha incorporat el sistema per a protecció de motoristes. 
 

 

7001.4. Característiques 

 

Les característiques tècniques dels elements constituents de les barreres de seguretat seran les especificades en 
les UNE 135111, UNE 135112, UNE 135121, UNE 135122, UNE 135123, UNE 135124 i UNE 135125-1. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
La garantia de qualitat dels elements constituents de les barreres de seguretat serà exigible en qualsevol 
circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 
 

 

7001.5. Execució de les obres 

 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació completa de les 
empreses subministradores de tots els materials utilitzats en la fabricació i dels  propis elements constituents de 
les barreres objecte del Projecte així com la marca comercial, o referència, que aquestes empreses donin a 
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aquesta classe i qualitat. Les barreres de formigó in situ, s’executaran preferentment amb màquines d’encofrats 
lliscants, per a la qual cosa el formigó haurà de comptar amb la consistència i característiques adequades, i es 
complirà allò establert a la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.  
 
Aquesta comunicació haurà d’anar  acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del reconeixement  de la marca, segell o distintiu 
de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7001.12, d’aquest Plec. En ambdós casos es farà referència a les 
característiques avaluades d’acord amb l’especificat  a l’apartat 7001.3 d’aquest Plec. 
 
 

7001.5.1. Fonamentació de les barreres 

 
Barreres metàl·liques 
 

Els pals es fonamentaran per clava en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci impossible o que la seva 
resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de col·locar la barrera es realitzarà un assaig 
“in situ” sobre el pal clavat aïllat, disposat a la zona on es vagi a instal·lar el sistema i a la mateixa distància del 
límit de la calçada. Aquesta assaig consistirà en aplicar-li una força F paral·lela al terreny de referència, 
perpendicular a l’eix de la carretera i dirigida cap a l’exterior, amb el punt d’aplicació a cinquanta-cinc centímetres  
(55 cm) per sobre del nivell del terreny de referència. Es mesurarà, en primer lloc, la força d’empenta necessària 
per desplaçar vint-i-cinc centímetres (25 cm) (L) el punt d’aplicació. Aquesta força s’anirà incrementant fins que el 
desplaçament (L) del punt d’aplicació arribi a quaranta-cinc centímetres (45 cm), moment en el qual es mesurarà 
el desplaçament de la secció del pal a nivell del terreny (L0). 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les dues condicions 
següents: 
 

 La força que produeix un desplaçament L del seu punt d’aplicació igual a vint-i-cinc centímetres (25 cm) 
és superior a vuit (8) kN. 

 Per un desplaçament L del punt d’aplicació de la força igual a quaranta-cinc centímetres (45 cm), el 
desplaçament del pal a nivell del terreny (L0 ) és inferior a quinze centímetres (15 cm). 

 
En terrenys d’escassa resistència, i que per tant incompleixin alguna de les condicions anteriors, es farà una caixa 
a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en una amplada de cinquanta centímetres (50 cm) i una profunditat 
de quinze centímetres (15 cm), i aquesta caixa es reblirà amb formigó HA-25, disposant prèviament una armadura 
de 4 Ø 12, amb cèrcols de Ø 8 cada 50 cm, amb acer B-500 S. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de 
costat, en el centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals 
de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran amb 
sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat, de cent quaranta 
mil·límetres (140 mm) per a C120 i pal tubular, i cinc-cents mil·límetres (500 mm) de profunditat mínima. Aquest 
forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HM-25, 
de 50 cm de costat, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb una 
capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 
 
Quan la barrera metàl·lica s’hagi de fonamentar en una estructura, i aquesta disposi de dimensions verticals i 
resistència suficients, per exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) 
de diàmetre adequat al pal, cent quaranta mil·límetres (140 mm) per a C120, i cinc-cents mil·límetres (500 mm) de 
profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas.  
 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, el Projecte definirà el detall de la unió entre els pals i 
l’estructura. 
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals 
o danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
 

La Direcció d’Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri oportunes a fi 
d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
Barreres de formigó 

 
Les barreres de seguretat de formigó es recolzaran sobre una capa de vint centímetres (20 cm) de gruix de 
formigó, tot-u o capa estabilitzada convenientment compactada i anivellada, de tal forma que garanteixin que una 
vegada col·locada la barrera, la desnivellació de la superfície superior de la mateixa, mesurada en la direcció de 
l’eix de la carretera, sigui inferior a  l’especificat en l’apartat 7001.6.2 d’aquest Plec. 
 
Les barreres de seguretat de formigó realitzades in situ s’han de curar mitjançant la utilització de productes 
filmògens, d’acord amb l’Article 285, “Producte filmògens de curat” d’aquest Plec. 
 
 

7001.5.2. Replanteig 

  
Prèviament al inici de l’obra, es portarà a terme un curós  replanteig que garanteixi el correcte acabament dels 
treballs, acord amb les prescripcions del Projecte. 
 
 
7001.6. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

7001.6.1. Barreres de seguretat metàl·liques 

 
Amb l’objecte de garantir la correcta col·locació de les barreres, s’hauran de complir les següents prescripcions 
en quant a toleràncies: 

 

 Tolerància en la disposició transversal, a nivell superior de la tanca: ± 5 cm. 

 Tolerància en la disposició vertical: + 0 cm, - 5 cm. 

 Tolerància d’inclinació: ± 2º. 
 
 

7001.6.2. Barreres de seguretat de formigó 

 
A les barreres de formigó in situ, el control de la regularitat superficial de la superfície superior de la barrera, 
mesurada en la direcció de l’eix de la carretera, s’efectuarà mitjançant una regla de tres metres (3 m) sobre la 
totalitat de l’obra. No s’admetran desnivellacions superiors a cinc mil·límetres (5 mm), en més del trenta per cent 
(30%) del lot definit a l’apartat 7001.8.2.2 d’aquest Plec, ni de deu mil·límetres (10 mm) en cap punt. 
 
L’aspecte de les barreres, tant formigonades in situ com prefabricades, complirà el següent: 
 

 Les barreres no presentaran rebabes que siguin un indici de pèrdues greus de beurada, ni més de tres (3) 
coqueres en una zona de deu decímetres quadrats (10 dm2) de parament, ni cap coquera que deixi les 
armadures vistes. 

 No presentaran cares deteriorades on el formigó apareix desrentat, ni senyals de discontinuïtat en el 
formigonat. 

 Cap fissura tindrà un amplada superior a una dècima de mil·límetre (0,1 mm), i no hi hauran fissures de 
retracció de més de dos centímetres (2 cm) de longitud. 

  
 

7001.7. Limitacions de l’execució 

 
En totes les activitats que contemplin el formigonat de barreres de formigó o daus de formigó en barreres 
metàl·liques, es tindrà en compte les condicions esmentades a la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o 
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normativa vigent que la substitueixi, especialment a les condicions climàtiques, d’acord amb l’apartat 71.5.3 de 
l’esmentada Instrucció. 
 
D’altra banda, en relació a la clava dels pals de barreres metàl·liques, es tindrà present l’esmentat a l’apartat 
7001.5.1 d’aquest Plec, en relació a la resistència del terreny.  
 
 
7001.8. Control de qualitat 

 

El control de qualitat de les barreres de seguretat inclourà la comprovació dels elements constituents abassegats, 
el control de l’execució i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d’execució i d’obra en el qual hauran de  
figurar, al menys, els següents conceptes: 
 

 Data d’instal·lació. 

 Localització de l’obra. 

 Nombre d’elements instal·lats, o nombre de metres en el cas de barreres de formigó executades «in situ», 
per tipus. 

 Ubicació de les barreres de seguretat. 

 Observacions i incidències que a judici de la Direcció d’Obra poguessin influir en les característiques i/o 
durabilitat de les barreres de seguretat  instal·lades. 

 
Al lliurament de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, que contindrà entre altres, 
les següents dades: Nom i adreça de l’empresa subministradora, data de subministrament, identificació de la 
fàbrica que ha produït el material, identificació del vehicle que el transporta, quantitat que es subministra i 
designació de la marca comercial, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada 
subministrament, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7001.12 d’aquest Plec. 
 
Es comprovarà la marca o referència dels elements constituents de les barreres de seguretat abassegats, a fi de 
verificar que es corresponen amb la classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons 
s’especifica a l’apartat 7001.5. 
 
Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran d’aplicació 
obligatòria en aquells elements constituents de les barreres de seguretat, si  s’aporta el document acreditatiu del 
reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7001.12 
d’aquest Plec, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
A l’objecte de garantir la traçabilitat d’aquestes obres, abans d’iniciar la seva instal·lació, pels elements 
constituents de les barreres de seguretat es comprovarà la seva qualitat, segons s’especifica en el present Article, 
a partir d’una mostra representativa dels elements constituents abassegats. 
 
Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions especificades en els 
apartats 7001.8.1 i 7001.8.2 seran rebutjats. Es podran presentar a una nova inspecció, exclusivament, quan el 
subministrador, a través del Contractista, acrediti que totes les unitats han tornat a  ser examinades i assajades, 
que s’han eliminat totes les defectuoses o corregit els seus defectes. Les noves unitats, en qualsevol cas, seran 
sotmeses als assajos de control que s’especifiquen en el present apartat. 
 
La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos anteriors podrà, sempre que ho consideri 
oportú, identificar i verificar la qualitat dels elements constituents de les barreres de seguretat que es trobin 
abassegats. 
 
 

7001.8.1. Barreres de seguretat metàl·liques 

 

 

7001.8.1.1. Control de procedència de materials 
 
Es verificarà que la barrera disposa del marcat CE, segons allò indicat a l’apartat 7001.3 d’aquest Plec. 
 
Gruix de recobriment de galvanitzat. 
 

S’agafarà com a lot entre quatre-centes i cinc-centes  unitats (400-500 ut) o, en el cas de barreres ja instal·lades, 
aquella longitud on el nombre d’elements sigui equivalent. 
 
De cada lot s’extrauran vint-i-cinc (25) elements, utilitzant una taula de nombres aleatoris, de manera que es 
garanteixi que qualsevol element del lot tingui la mateixa probabilitat de ser escollit per formar part de la mostra.  
 

Dels vint-i-cinc (25) elements triats, se’n prendran tres (3) sobre els que es comprovarà l’aspecte superficial i el 
gruix del galvanitzat segons la UNE-EN ISO 1461. 
 
El recobriment galvanitzat dels elements constituents de la barrera metàl·lica haurà de ser continu, raonablement 
llis i exempt d’imperfeccions clarament apreciables a simple vista que puguin influir sobre la seva resistència a la 
corrosió, tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc serà admissible la presència de 
grumolls, rebaves ni acumulacions de zinc que puguin interferir amb l’ús específic del material galvanitzat.  
 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 15%. 
 
L’aspecte gris obscur mate de la totalitat o part del recobriment dels elements, així com les taques que no es 
puguin eliminar per neteja amb un drap sec, seran motiu de rebuig. 
 
S’admetrà  el retoc dels defectes i imperfeccions del recobriment i la reparació de les zones que hagin pogut  
quedar sense cobrir durant la galvanització, sempre que aquestes zones, considerades individualment, no tinguin 
una superfície superior als deu centímetres quadrats (10 cm2), ni afectin, en el seu conjunt, a més del zero coma 
cinc per cent (0,5%) de la superfície total del recobriment de cada element. Els procediments de restauració seran 
els especificats a la UNE-EN ISO 1461. 
 
Si qualsevol dels tres elements assajats no fos conforme, se’n triaran sis (6) entre els vint–i dos (22) restants, i, si 
qualsevol d’ells incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el subministrament.  
 
Caragolam. 
 

De manera semblant als elements de la barrera, es prepararan en total dues (2) mostres de tretze (13) peces 
(cargols, volanderes i femelles). Primer s’assajarà una de les mostres: es farà una inspecció visual per comprovar 
l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes 
esmentats.  
 
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zinc per comprovar l’adherència: si al davant de 
la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zinc deixant l’acer al descobert, es consideraran 
defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de recobriment 
de zinc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la UNE-EN ISO 1461. Es consideraran 
defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a dos-cents cinquanta grams per metre 

quadrat (250 g/m2) o trenta-cinc microns (35 ). 
 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s’acceptarà el fabricant. On 
hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant. Si el nombre de peces defectuoses 
estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però 
acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si 
a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o 
més, es rebutjarà. 
 

Altres materials.  
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El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les exigències que hauran de complir altres materials 
com rodons d’ancoratge, plaques metàl·liques de fixació o altres. 
 
 

7001.8.1.2. Control d’execució 
 

Abans de començar les obres, el Contractista acreditarà documentalment que la maquinaria emprada per realitzar 
la clava compleix amb l’establert a la UNE 135124, a satisfacció de la Direcció d’Obra. També es complirà amb el 
prescrit a l’apartat 7001.5.1 d’aquest Plec. 
 
La Direcció d’Obra establirà la necessitat i freqüència dels assaigs de clavat establerts a l’esmentat apartat. 
 
 

7001.8.1.3. Control de recepció de la unitat acabada 
 

Per al control de la unitat acabada en les barreres metàl·liques es considerarà com a lot, que s’acceptarà o 
rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els dos criteris següents: 

 

 Cinc-cents metres (500 m). 

 La fracció construïda diàriament. 
 
Es comprovarà en cinc punts, presos aleatòriament en el tram corresponent al lot, mitjançant eines topogràfiques, 
que la disposició transversal, vertical i d’inclinació de les barreres compleix els criteris de toleràncies establerts a 
l’apartat 7001.6.1 d’aquest Plec.  
 
En el cas d’excedir, en qualsevol punt mesurat, aquestes toleràncies, es rebutjarà el lot comprovat. 
 
 

7001.8.2. Barreres de seguretat de formigó 

 
 

7001.8.2.1. Control de procedència de materials 
 
Es verificarà que la barrera disposa del marcat CE, segons allò indicat a l’apartat 7001.3 d’aquest Plec. 
 
Tots els materials emprats per la construcció de barreres de seguretat de formigó hauran de complir el control de 
procedència de materials establert a l’Article 85, per l’elaboració del formigó, i a l’Article 87 pel subministrament 
d’acer, de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 
 

7001.8.2.2. Control d’execució 
 
El lot pel formigó subministrat a l’obra per l’execució de barreres de seguretat in situ, s’establirà d’acord amb la 
"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, amb un lot màxim de control 
de vint-i-cinc metres cúbics (25 m3) que haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
En quant a la col·locació d’armadures d’acer, es complirà lo establert al capítol XVII de la "Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.  
 
Els criteris d’aprovació o rebuig seran els establerts a la esmentada Instrucció. 
 
 

7001.8.2.3. Control de recepció de la unitat acabada 
 

Per al control de la regularitat superficial de les barreres de formigó in situ, es considerarà com a lot, que 
s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els dos criteris següents: 

 

 Cinc-cents metres (500 m). 

 La fracció construïda diàriament. 
 
El criteri d’acceptació i rebuig en aquest cas és el que s’ha establert a l’apartat 7001.6.2 d’aquest Plec. 
 
Per al control del seu aspecte, a les barreres prefabricades s’agafarà un lot constituït per cinc (5) elements 
qualsevol, i a les barreres de formigó executades in situ serà de trenta metres (30 m). 
 
En el lot així definit, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, es faran les comprovacions esmentades a l’apartat 
7001.6.2 d’aquest Plec. 
 
 
7001.9. Garantia 

 

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat  objecte 
d’arrencament, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent, 
segons les normes i Plecs de Prescripcions Tècniques aplicables, així com conservats regularment d’acord amb 
les instruccions facilitades pel fabricant, serà de tres (3) anys comptabilitzats des de la data de la seva  fabricació i 
de dos (2) anys i sis (6) mesos des de la data de la seva instal·lació. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà fixar períodes de garantia mínims dels elements 
constituents de les barreres de seguretat, superiors als especificats en el present apartat, depenent de la ubicació 
de les barreres, de la seva naturalesa, etc. 
 
La Direcció d’Obra podrà prohibir la instal·lació d’elements constituents de barreres de seguretat amb períodes de 
temps entre la seva  fabricació i instal·lació inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions d’emmagatzematge i 
conservació no han estat adequades. En qualsevol  cas no s’instal·laran elements constituents de barreres de 
seguretat en que el temps transcorregut entre la seva fabricació i la seva instal·lació superi els sis (6) mesos, 
independentment de les condicions d’emmagatzematge.   
 
El subministrador, a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions a les que es refereix el 
present apartat del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la conservació dels elements constituents de 
les barreres de seguretat instal·lades. 
 
 

7001.10. Seguretat i senyalització de les obres 

 
Abans d’iniciar-se la instal·lació dels elements constituents de les barreres de seguretat, el Contractista sotmetrà  
a l’aprovació de la Direcció d’Obra, els sistemes de senyalització per protecció del trànsit, personal, materials i 
maquinària durant el període d’execució de les mateixes.  
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant 
l’execució de les obres, d’acord amb tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent. 
 
 

7001.11. Amidament i abonament 

 

Les barreres de seguretat metàl·liques rectes i en corba s’amidaran per metres lineals (m) realment col·locats en 
obra, incloent en el preu les tanques, els pals, els separadors, els cargols, els captafars i qualsevol element 
necessari per a la seva col·locació i posta en obra. 
 
Els abatiments inicial i final dels extrems de les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran per unitats (u) 
realment col·locades en obra, incloent en el preu les tanques, els pals,els separadors, els cargols, els captafars i 
qualsevol element necessari per a la seva col·locació, unió a la barrera i ancoratge al terreny. 
 
Els terminals en forma de cua de peix s’amidaran per unitats (u) realment col·locades en obra, incloent en el preu 
tots els elements necessaris per la seva col·locació i unió a la barrera. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 390 de 445 
 

Les barreres de seguretat rígides rectes i en corba s’amidaran per metres lineals (m) realment col·locats en obra, 
incloent en el preu la barrera, els captafars, els elements necessaris per al drenatge transversal de la plataforma i 
qualsevol element necessari per a la seva col·locació i posta en obra. 
   
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 

 

7001.12. Especificacions tècniques i distintius de la qualitat  

 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 

 

 UNE 80303-2. Ciments amb característiques addicionals. Part 2: Ciments resistents a l’aigua de mar. 

 UNE 80303-3. Ciments amb característiques addicionals. Part 3: Ciments de baix calor d’hidratació. 

 UNE 135111. Sistemes vials de contenció de vehicles. Barreres de formigó. Definicions, classificació, 
dimensions i toleràncies.  

 UNE 135112. Sistemes vials de contenció de vehicles. Barreres de formigó. Materials bàsics i control 
d’execució. 

 UNE 135121. Barreres metàl·liques de seguretat per a contenció de vehicles. Tanca de perfil de doble 
ona. Materials, geometria, dimensions i assaigs. 

 UNE 135122. Barreres metàl·liques de seguretat. Elements accessoris de les barreres metàl·liques. 
Materials, geometria, dimensions i assaigs. 

 UNE 135123. Barreres metàl·liques de seguretat per la contenció de vehicles. Elements accessoris de les 
barreres metàl·liques simples amb pal tubular. Materials, geometria, dimensions i assaigs. 

 UNE 135124. Barreres metàl·liques de seguretat de doble ona per la contenció de vehicles. Condicions 
de manipulació i emmagatzematge; procediments de muntatge dels elements constitutius i accessoris. 

 UNE 135125-1. Barreres metàl·liques de seguretat per la contenció de vehicles. Avaluació de la durabilitat 
mitjançant assaigs de corrosió accelerada. Part 1; Assaig amb cambra de boira salina neutra. 

 UNE 135900. Avaluació del comportament dels sistemes per a protecció de motoristes a les barreres de 
seguretat i ampits.  

 UNE-EN 197-1. Ciment. Part 1:Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments comuns. 

 UNE-EN 1179. Zinc i aliatges de zinc. Zinc primari. 

 UNE-EN 1317. Sistemes de contenció per a carreteres. 

 UNE-EN 10025. Productes laminats en calent, d’acers per a estructures. 

 UNE-EN ISO 1461 Recobriments de galvanització en calent sobre peces de ferro i acer. Especificacions i 
mètodes d’assaig . 

 UNE-EN ISO 10684: Elements de fixació. Recobriments per galvanització en calent.  
 

 
 
 
 

Article 7002. Ampits 
 
 
 
7002.1. Definició 

 
Els ampits són sistemes de contenció de vehicles (funcionalment anàlegs a les barreres de seguretat) que es 
disposen específicament sobre ponts, obres de pas, murs de sosteniment i obres similars. 
 
 

7002.2. Tipus 

 
Els ampits utilitzats es classifiquen segons el material de que estan formats en: 
 

 Metàl·lics, formats per una sèrie d’elements longitudinals (llarguers), uns suports (muntants) que els 
mantenen a certa alçada, i d’altres elements, com amortidors i separadors absorbidors. 

 Formigó, formats per una sèrie continuada de peces prismàtiques de formigó. 

 Mixtes, formats per una sèrie continuada de peces de formigó, amb la inclusió d’una barana metàl·lica.  
 
 
7002.3. Materials 

 
Els ampits es podran fabricar amb qualsevol material, sempre que compleixin amb  l’especificat en el present 
Article. 
 
Els ampits disposaran del corresponent marcat CE segons la UNE-EN 1317-1. En cap cas es podran emprar 
ampits on el seu comportament s'obtingui total o parcialment a partir de càlculs, sent vàlids exclusivament els 
resultats obtinguts segons assajos acreditats d'acord amb l'indicat en la UNE-EN 1317-2. 
 
Si l’ampit estigués format per dos o més peces, cadascuna d’aquestes es podrà desmuntar, cas de ser necessari, 
amb la finalitat de procedir a la seva substitució. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la naturalesa i característiques dels ampits. 
 
Per als ampits metàl·lics, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà la classe i nivell de contenció, 
l’ample de treball i l’índex de severitat. 
 
Per als ampits de formigó, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars especificarà el nivell de contenció. 
 
Es complirà amb l’especificat en els següents Articles d’aquest Plec: 
 

  Article 202, «Ciments». 

  Article 281, «Additius emprats en morters i formigons». 

  Article 600, «Armadures a utilitzar en formigó armat». 

  Article 610, «Formigons». 

  Article 620, «Perfils i xapes d’acer laminats en calent, per a estructures metàl·liques». 

  Article 630, «Obres de formigó en massa o armat». 

  Article 640, «Estructures d’acer». 
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Es podran utilitzar ciments comuns (CEM), definits en la UNE-EN 197-1, de classe resistent 32,5 o superior. Així 
mateix, aquests ciments podran tenir, en cas necessari, característiques especials: resistents als sulfats i/o a 
l’aigua de mar (UNE 80303-2), o de baix calor  d’hidratació (UNE 80303-3). 
 
L’àrid complirà l’establert a la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 
La seva grandària màxima serà de vint mil·límetres (20 mm).  
 
En llocs sotmesos a la gelada el formigó haurà de presentar un contingut d’aire oclús comprés entre el quatre (4) i 
el sis per cent (6%). 
 
Les característiques tècniques dels elements constituents dels ampits seran les especificades a les UNE 135111, 
UNE 135112, UNE 135122, UNE-EN 10025, UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10130. 
 
 

7002.3.1. Ampits metàl·lics 

 
Els ampits metàl·lics son aquells en que el material constituent principal, al que es confia l'adequat comportament 
del conjunt, és acer. Aquests materials constituents i els recobriments emprats (generalment galvanització), 
compliran amb les especificacions tècniques exigibles segons les normes europees que siguin aplicables i que 
prèviament hauran estat declarades pel subministrador de l’ampit. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus d’acer i de formigó emprats en cada ampit definit en 
el Projecte. 
 
 

7002.3.2. Ampits de formigó 

 
En cas de disposar ampits de formigó, aquests hauran de ser prefabricats, tret que la seva modulació no s'ajusti 
geomètricament a la curvatura de l'estructura. S'admetrà com a fletxa màxima de la vora de l'estructura a la de 
l’ampit, la dues centèsima part (1/200) de la longitud del mòdul prefabricat; és a dir, per a la utilització de mòduls 
de 6 m, el radi ha de ser superior a 150 m. Només quan els mòduls no puguin ajustar-se a la curvatura, s'admetrà 
l'ús d’ampits formigonats "in situ". 
 
Els materials especificats en aquest apartat compliran amb les UNE 135111 i UNE 135112. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus de formigó i d’acer emprats en cada ampit definit en 
el Projecte. 
 
 

7002.3.3. Ampits mixtes 

 
Els ampits mixtes es realitzaran amb materials que satisfacin les prescripcions establertes pels ampits de formigó 
i, a més, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els materials previstos en les corresponents 
baranes metàl·liques de cada ampit definit en el Projecte.  
 
 
7002.4. Característiques  

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
La garantia de qualitat dels elements constituents dels ampits serà exigible en qualsevol circumstància al 
Contractista adjudicatari de les obres. 
 
 

7002.5. Execució de les obres 

 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació completa de les 
empreses subministradores de tots els materials utilitzats en la fabricació i dels  propis elements constituents dels 
ampits objecte del Projecte així com la marca comercial, o referència, que aquestes empreses donin a aquesta 
classe i qualitat. 
 
Aquesta comunicació haurà d’anar  acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del reconeixement  de la marca, segell o distintiu 
de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7002.12 d’aquest Plec. En ambdós casos es farà referència a les 
característiques avaluades d’acord amb l’especificat  en l’apartat 7002.3 d’aquest Plec. 
 
 

7002.5.1. Replanteig 

 

Prèviament al inici de l’obra, es portarà a terme un curós replanteig que garanteixi el correcte acabament dels 
treballs, d’acord amb les prescripcions del Projecte. 
 
 

7002.5.2. Unió dels ampits amb el tauler o mur 

 
L'ancoratge dels ampits al tauler o mur: 
 

 Serà fàcilment substituïble en cas de xoc, excepte en el cas d’ampits de formigó, construïts "in situ".  

 Tindrà una resistència límit no superior a la de l'element al que es subjecti, doncs en cas contrari un xoc 
danyaria a aquest. 

 
Caldrà assegurar que l’armadura de l’ancoratge dels ampits metàl·lics és compatible amb l’armadura del tauler o 
del mur. En cap cas es podrà variar l’ancoratge, la seva geometria ni la seva disposició, respecte de la definida 
pel sistema de contenció complet assajat segons la UNE-EN 1317. 
 
Els ampits de formigó prefabricat s’uniran amb l’estructura mitjançant ancoratge dúctil, mentre que els de formigó 
executats in situ es fixaran a partir de cèrcols d’acer. 
 
Durant la seva execució o posta en obra, es cuidarà especialment la inclinació de l’ampit respecte de la 
plataforma adjacent, de manera que quedi perpendicular a aquesta. 
 
 
7002.6. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

7002.6.1. Ampits metàl·lics 

 
Amb l’objecte de garantir la correcta col·locació dels ampits, s’hauran de complir les següents prescripcions en 
quant a toleràncies: 
 

 Tolerància en la disposició transversal, a nivell superior de l’ampit: ± 5 cm. 

 Tolerància en la disposició vertical: ± 2 cm. 

 Tolerància d’inclinació: ± 2º. 
 
Tots els nous sistemes de contenció, entre els que s’inclouen els ampits metàl·lics, disposaran del marcat CE, 
que exigeix el compliment dels assaigs de la UNE-EN 1317. Aquest marcat CE suposa doncs que el producte 
està definit segons el seu comportament a partir dels resultats dels assaigs, i aquest mètode garanteix la seva 
més completa definició com a sistema de contenció. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 392 de 445 
 

En els assaigs de la UNE-EN 1317, s’agafarà com a criteri de seguretat que garanteix que la peça o part d’una 
peça component despresa de la barrera de seguretat o ampit no constitueix un risc evident per al trànsit o per a 
tercers, quan el seu pes sigui igual o inferior a: 
 

 Cinc-cents grams (0,5 kg) per a peces metàl·liques i parts metàl·liques. 

 Dos kilograms (2 kg) per a peces no metàl·liques i parts no metàl·liques. 
 
 

7002.6.2. Ampits de formigó 

 
El control de la regularitat superficial de la superfície superior de l’ampit executat in situ, mesurada en la direcció 
de l’eix de la carretera, s’efectuarà mitjançant una regla de tres metres (3 m) sobre la totalitat de l’obra. No 
s’admetran desnivellacions superiors a cinc mil·límetres (5 mm), en més del trenta per cent (30%) del lot definit a 
l’apartat 7002.8.2.2 d’aquest Plec, ni de deu mil·límetres (10 mm) en cap punt. 
 
L’aspecte dels ampits, tant prefabricats com executats in situ, complirà el següent: 
 

 Els ampits no presentaran rebabes que siguin un indici de pèrdues greus de beurada, ni més de tres (3) 
coqueres en una zona de deu decímetres quadrats (10 dm2) de parament, ni cap coquera que deixi les 
armadures vistes. 

 No presentaran cares deteriorades on el formigó apareix desrentat, ni senyals de discontinuïtat en el 
formigonat. 

 Cap fissura tindrà un amplada superior a una dècima de mil·límetre (0,1 mm), i no hi hauran fissures de 
retracció de més de dos centímetres (2 cm) de longitud. 

 
 

7002.6.3. Ampits mixtes 

 
Per a les peces de formigó s’aplicarà allò establert a l’apartat d’ampits de formigó.  
 
Les baranes metàl·liques compliran amb les especificacions establertes al Projecte. 
 
 
7002.7. Limitacions de l’execució 

 
En totes les activitats que contemplin el formigonat d’ampits de formigó in situ o fonamentacions d’ampits 
metàl·lics, es tindrà en compte les condicions esmentades a la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o 
normativa vigent que la substitueixi, especialment a les condicions climàtiques, d’acord amb l’apartat 71.5.3 de 
l’esmentada Instrucció. 
 
 
7002.8. Control de qualitat 

 
El control de qualitat dels ampits inclourà la comprovació dels elements constituents abassegats, el control de 
l’execució i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d’execució i  d’obra en el qual hauran de  
figurar, al menys, els següents conceptes: 
 

 Data d’instal·lació. 

 Localització de l’obra. 

 Nombre d’elements instal·lats, o nombre de metres en el cas d’ampits de formigó executats «in situ», per 
tipus. 

 Ubicació dels ampits. 

 Observacions i incidències que a criteri de la Direcció d’Obra poguessin influir en les característiques i/o 
durabilitat dels ampits instal·lats. 

 
Al lliurament de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, que contindrà entre altres, 
les següents dades: Nom i adreça de l’empresa subministradora, data de subministrament, identificació de la 
fàbrica que ha produït el material, identificació del vehicle que el transporta, quantitat que es subministra i 
designació de la marca comercial, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat de cada 
subministrament, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7002.12 d’aquest Plec. 
 
Es comprovarà la marca o referència dels elements constituents dels ampits abassegats, a fi de verificar que es 
corresponen amb la classe y qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons s’especifica en l’apartat 
7002.5. 
 
Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran  d’aplicació 
obligatòria en aquells elements constituents dels ampits, si  s’aporta el document acreditatiu del reconeixement de 
la marca, segell  o distintiu de qualitat del producte, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7002.12 d’aquest Plec, 
sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
A l’objecte de garantir la traçabilitat d’aquestes obres, abans d’iniciar la seva instal·lació, pels elements 
constituents dels ampits es comprovarà la seva qualitat, segons s’especifica en el present Article, a partir d’una 
mostra representativa dels elements constituents abassegats. 
 
Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions especificades en els 
apartats 7002.8.1 i 7002.8.2 seran rebutjats. Es podran presentar a una nova inspecció, exclusivament, quan el 
subministrador, a través del Contractista, acrediti que totes les unitats han tornat a ser examinades i assajades, 
que s’han  eliminat totes les defectuoses o corregit els seus defectes. Les noves unitats, en qualsevol cas, seran 
sotmeses als assajos de control que s’especifiquen en el present apartat. 
 
La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos anteriors podrà, sempre que ho consideri 
oportú, identificar i verificar la qualitat dels elements constituents dels ampits que es trobin  abassegats. 
 
 

7002.8.1. Ampits metàl·lics 

 
 

7002.8.1.1. Control de procedència de materials 
 
Es verificarà que els ampits metàl·lics disposen del marcat CE, segons l’indicat a l’apartat 7002.3 d’aquest Plec. 
 
 

7002.8.1.2. Control d’execució 
 
Caldrà comprovar que la disposició de l’armadura de l’estructura és l’adequada als ancoratges definits en el 
Projecte, i que aquests queden disposats adequadament. 
 
 

7002.8.1.3. Control de recepció de la unitat acabada 
 
Per al control de la unitat acabada en els ampits metàl·lics es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà 
en bloc, al menor que resulti d’aplicar els dos criteris següents: 

 

 Cent metres (100 m). 

 La fracció construïda diàriament. 
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Es comprovarà en cinc punts, presos aleatòriament en el tram corresponent al lot, mitjançant eines topogràfiques, 
que la disposició transversal, vertical i d’inclinació dels ampits compleix els criteris de toleràncies establerts a 
l’apartat 7002.6.1 d’aquest Plec.  
 
En el cas d’excedir, en qualsevol punt mesurat, aquestes toleràncies, es rebutjarà el lot comprovat. 
 
 

7002.8.2. Ampits de formigó 

 
 

7002.8.2.1. Control de procedència de materials 
 
Es verificarà que els ampits de formigó disposen del marcat CE, segons allò indicat a l’apartat 7002.3 d’aquest 
Plec. 
 
Tots els materials emprats per la construcció d’ampits de formigó hauran de complir el control de procedència de 
materials establert a l’Article 85, per l’elaboració del formigó, i a l’Article 87 pel subministrament d’acer, de la 
"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 
 
 

7002.8.2.2. Control d’execució 
 
El lot pel formigó subministrat a l’obra per l’execució d’ampits de formigó in situ s’establirà d’acord amb la 
"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, amb un lot màxim de control 
de deu metres cúbics (10 m3) que haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
En quant a la col·locació d’armadures d’acer, es complirà lo establert al capítol XVII de la "Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.  
 
Els criteris d’aprovació o rebuig seran els establerts a la esmentada Instrucció. 
 
 

7002.8.2.3. Control de recepció de la unitat acabada 
 
Per al control de la regularitat superficial dels ampits de formigó executats in situ, es considerarà com a lot, que 
s’acceptarà o rebutjarà en bloc, el menor que resulti d’aplicar els dos criteris següents: 

 

 Cinquanta metres (50 m). 

 La fracció construïda diàriament. 
 
El criteri d’acceptació i rebuig en aquest cas és el que s’ha establert a l’apartat 7002.6.2 d’aquest Plec. 
 
Per al control del seu aspecte, als ampits prefabricats, s’agafarà un lot constituït per cinc (5) elements qualsevol, i 
als ampits executats in situ serà de trenta metres (30 m). 
 
En el lot així definit, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, es faran les comprovacions esmentades a l’apartat 
7002.6.2 d’aquest Plec. 
 
 

7002.8.3. Ampits mixtes 

 
Es verificarà que els ampits mixtes disposen del marcat CE, segons allò indicat a l’apartat 7002.3 d’aquest Plec. 
 
El control de procedència de materials, d’execució i de la unitat acabada dels ampits mixtes es realitzarà segons 
les prescripcions assenyalades pels ampits de formigó, en la part que sigui d’aquest material.  
 
Les baranes metàl·liques compliran amb allò establert al Projecte en referència als controls esmentats. 

 
 
7002.9. Garantia 

 
La garantia mínima dels elements constituents dels ampits que no hagin estat  objecte d’arrencament, trencament 
o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent segons les normes i Plecs de 
Prescripcions Tècniques aplicables així com conservats regularment d’acord amb les instruccions facilitades per 
el fabricant, serà de tres (3) anys comptabilitzats des de la data de la seva  fabricació i de dos (2) anys i sis (6) 
mesos des de la data  de la seva  instal·lació. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà fixar períodes de garantia mínims dels elements 
constituents dels ampits, superiors als especificats en el present apartat, depenen de la ubicació dels ampits, de 
la seva naturalesa, etc. 
 
La Direcció d’Obra podrà prohibir la instal·lació d’elements constituents d’ampits amb períodes de temps entre la 
seva  fabricació i instal·lació inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions d’emmagatzematge i conservació no 
han estat adequades. En qualsevol  cas no s’instal·laran elements constituents d’ampits en que el temps 
transcorregut entre la seva fabricació i la seva instal·lació superi els sis (6) mesos, independentment de les 
condicions d’emmagatzematge.  
 
El subministrador, a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions a les que es refereix el 
present apartat del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la conservació dels elements constituents dels 
ampits instal·lats. 
 
 
7002.10. Seguretat i senyalització de les obres 

 
Abans d’iniciar-se la instal·lació dels elements constituents dels ampits, el Contractista sotmetrà  a l’aprovació de 
la Direcció d’Obra, els sistemes de senyalització per protecció del trànsit, personal, materials i maquinària durant 
el període d’execució de les mateixes.  
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les mesures de seguretat i senyalització  a utilitzar durant 
l’execució de les obres, d’acord amb tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent. 
 
 
7002.11. Amidament i abonament 

 
Els ampits, per cada tipus, s’amidaran pels metres lineals (m) realment col·locats en obra.  
 
El preu inclou els captafars disposats, el recobriment de la part metàl·lica en el cas del ampits metàl·lics i mixtes, 
els elements d’ancoratge formats per les plaques amb els corresponents cargols i femelles, la seva col·locació i 
totes les operacions, maquinària i medis auxiliars necessaris per la seva completa posada en obra. 
 
Els extrems inicial i final dels ampits metàl·lics s’amidaran per unitats (u) realment col·locades en obra, incloent en 
el preu els captafars disposats, el recobriment de la part metàl·lica, els elements d’ancoratge formats per les 
plaques amb els corresponents cargols i femelles, la seva col·locació i totes les operacions, maquinària i medis 
auxiliars necessaris per la seva completa posada en obra. 
  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
7002.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats  en el present 
Article, es podrà acreditar mitjançant el corresponent certificat que, quan aquestes especificacions estiguin 
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establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest  Article 
podrà ser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per realitzar tasques de certificació en 
l’àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Real Decret 2200/1995, de 28 de desembre. 
L’abast de la certificació en aquest cas, estarà limitat als materials per als que els Organismes posseeixin la 
corresponent acreditació.  
 
Si els productes, als que es refereix aquest Article, disposen d’una marca, segell o distintiu de qualitat que 
asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a 
tal quan aquest distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE 80303-2. Ciments amb característiques addicionals. Part 2: Ciments resistents a l’aigua de mar. 

 UNE 80303-3. Ciments amb característiques addicionals. Part 3: Ciments de baix calor d’hidratació. 

 UNE 135111. Sistemes vials de contenció de vehicles. Barreges de formigó. Definicions, classificació, 
dimensions i toleràncies.  

 UNE 135112. Sistemes vials de contenció de vehicles. Barreres de formigó. Materials bàsics i control 
d’execució. 

 UNE 135122. Barreres metàl·liques de seguretat. Elements accessoris de les barreres metàl·liques. 
Materials, dimensions, formes de fabricació i assajos. 

 UNE-EN 197-1. Ciment. Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments comuns. 

 UNE-EN 1317. Sistemes de contenció per carreteres.  

 UNE-EN 10025. Productes laminats d’acer per a estructures. 

 UNE-EN 10130. Productes plans laminats en fred d’acer baix en carboni per embotició o conformació en 
fred. Condicions tècniques de subministrament. 

 UNE-EN ISO 1461. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes acabats de ferro i acer. 
Especificacions i mètodes d’assaig. 

 
 
 
 

Article 7003. Senyalització vertical 
 
 
 
7003.1. Definició 

 
Es defineixen com a senyals i plafons verticals retroreflectants, el conjunt d'elements destinats a informar, ordenar 
o regular la circulació del trànsit per carretera i en els que es troben inscrits llegendes i/o pictogrames. 
 
Un cop instal·lats hauran d'oferir la màxima visibilitat tant en condicions diürnes com nocturnes, pel que hauran de 
ser capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment, procedent dels fars dels vehicles) en la 
mateixa direcció que aquesta però en sentit contrari. 
 
 
7003.2. Tipus 

 
Els senyals i plafons verticals de circulació retroreflectants, es classificaran en funció de: 
 

 El seu objecte, com: d'advertència de perill, de reglamentació o d'indicació.  

 La seva utilització, com: d'ocupació permanent o d'ocupació temporal (senyalització d'obres). 
 
Amb l’objecte de facilitar la interpretació dels senyals i plafons, de vegades s’afegeixen indicacions en panells 
complementaris. 
 
En aquest Article, i d’aquí en endavant, es reservarà l’ús del terme “plafó” per als senyals verticals d’indicació que 
siguin del subgrup d’orientació. La resta, ja siguin fites, senyals de perill, de reglamentació o de indicació 
(exceptuant les d’orientació), simplement es denominaran “senyals”. 
 
 
7003.3. Materials 

 
Com a components de senyals i plafons verticals de circulació retrorreflectants s'utilitzarà aquell substrat, a més 
de la pintura o làmina no retrorreflectant (cas de ser necessàries) i material retrorreflectant, que compleixin les 
prescripcions referents a característiques, durabilitat, qualitat i servei especificades en el present Article. 
 
La propietat retrorreflectant del senyal o plafó s'aconseguirà mitjançant la incorporació de materials 
retrorreflectants que compliran en quant a qualitat i criteris de selecció amb allò especificat en el present Article. 
 
Per la seva banda, la característica no retrorreflectant dels senyals i plafons a les zones específiques de les 
mateixes, s'aconseguirà mitjançant l'ús de pintures i/o làmines no retrorreflectants la qualitat de les quals, així 
mateix, es correspondrà amb allò especificat en el present Article. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la natura i característiques del material més adequat com a 
substrat així com el nivell de retrorreflexió dels materials retrorreflectants a utilitzar com a components de senyals 
i plafons, d'acord amb el criteri de selecció establert en l'apartat 7003.3.2 d’aquest Plec. 
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
 

7003.3.1. Característiques 

 
 

7003.3.1.1. Característiques del substrat 

 
Els materials per la senyalització vertical hauran de complir amb les següents Normes: UNE-ENV 1999, UNE 
135311, UNE 135312, UNE 135314, UNE 135315, UNE 135316, UNE 135352, i amb la Norma de Carreteres 8.1-
IC "Senyalització Vertical".  
 
A més, les plaques de xapa d'acer galvanitzat utilitzades en els senyals i les plaques i lamel·les d’alumini, 
utilitzades com a substrats en els plafons de circulació, compliran els requisits especificats a les UNE 135310, 
UNE 135313, UNE 135320 i UNE 135321, que els siguin d’aplicació. 
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La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus de plafó indicats a la Taula 7003.1. 
 
 
 

Taula 7003.1 
Plafons d’alumini (*) 

 

TIPUS Sèrie del catàleg de senyals de 1992 

Presenyalització S-200 

Direcció S-300 

Identificació de carreteres, situats en conjunts d'alumini S-400 

Localització   S-500 (*) 

Confirmació   S-600 

Ús específic en població S- 700  

Panells complementaris d’identificació de carretera  

 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 

 
 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries abans esmentades 
i els plafons de pòrtics i banderoles, en quins casos els plafons seran amb lamel·les. 
 
Senyals. 
 
El material utilitzat com a substrat en els senyals, tant d’ús permanent com temporal, serà acer galvanitzat, 
d'acord amb les característiques definides en el present Article. 
 
L'ús de substrats de natura diferent quedarà sotmesa a l'aprovació de la Direcció d'Obra prèvia presentació, per 
part del Contractista, del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o del 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a 
l’apartat 7003.11 d’aquest Plec. 
 
Plafons. 
 
Els plafons estaran formats per planxes d’alumini de la sèrie 5000 i per perfils perimètrics i rigiditzadors posteriors 
de reforç d’alumini de la sèrie 6000.  
 
L'ús de substrats de natura diferent quedarà sotmesa a l'aprovació de la Direcció d'Obra prèvia presentació, per 
part del Contractista, del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o del 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a 
l’apartat 7003.11 d’aquest Plec. 
. 
 
La composició dels plafons serà amb un o diversos mòduls d’alumini extrusionat; diferenciant els plafons de 
plaques i els de lamel·les. 
 
Seran amb lamel·les els plafons d’amplada major de tres mil cinc-cents mil·límetres (3500 mm) i els de pòrtics i 
banderoles. També podran ser de lamel·les els plafons majors de sis metres quadrats (6 m2). La resta de plafons 
seran de plaques. 

 
El nombre de mòduls dels plafons de plaques serà el mínim possible. Per alçades menors de mil dos-cents 
mil·límetres (1200 mm) els plafons seran d’un únic mòdul. 
 
Els plafons podran ser d’un dels cinc tipus següents: 
 

a) Plaques reforçades perimètricament mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot l’entorn 
i seran reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d’alumini extrusionat fixades a la cara 
posterior de la placa. 

b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimètrics i reforçades, segons les mides, per guies també 
d’alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

c) Plaques tipus b) amb dors tancat amb una planxa d’alumini fixada al perfil perimètric. 
d) Perfils tancats rectangulars d’alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els plafons de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà 

aquestes.  Aquests plafons es rigiditzaran amb perfils intermedis en funció de les seves dimensions. 
 
Els perfils perimètrics i rigiditzadors posteriors de reforç seran de secció suficient per garantir l’estabilitat 
estructural del conjunt del rètol, havent-los de dissenyar de forma que els punts singulars de final dels 
rigiditzadors posteriors o unions de diferents perfils no coincideixin en un mateix pla, essent la separació mínima 
de setanta-cinc mil.límetres (75 mm). 
 
La unió dels trams de perfils perimètrics o de rigiditzadors posteriors s’hauran de dissenyar tant en materials com 
en dimensions per garantir la seva resistència. En aquest aspecte serà preceptiu que les peces d’unió dels perfils 
perimètrics i dels rigiditzadors posteriors de reforç siguin d’acer inoxidable i garanteixin la transmissió d’esforços i 
que els rigiditzadors posteriors de reforç arribin com a mínim a cinquanta mil·límetres (50 mm) de l’extrem del 
plafó (extrem del plafó–fletxa  en cas de que coincideixin amb la màxima dimensió horitzontal). 
 
Els tipus a) i b) es defineixen com a plafons oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. Els tipus c) i d) 
es defineixen com a plafons tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i opcionalment en la interurbana. 
Els plafons S-500 i S-510 s’han de considerar, a aquest efecte, com a urbans. 
 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del plec o perfil, 
exclòs les guies, estarà comprés entre vint (20) i cinquanta-sis (56) mil·límetres. 
 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent comprés entre trenta-cinc (35) i cinquanta-sis (56) mil·límetres. 
 
Els plafons de plaques tindran els vèrtexs arrodonits amb els radis definits al vigent Manual de Senyalització 
Interurbana (o urbana si és el cas) d’Orientació, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim de quinze 
microns (15 μ) o lacat amb un mínim de quaranta microns (40 μ) color gris RAL 9006. Aquest acabats és 
realitzaran posteriorment al tall i/o doblegat dels perfils. Aquests acabats no es realitzaran a les lamel·les. 
 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidària al plafó on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al suport. Es 
col·locaran a una distància màxima de trenta centímetres (30 cm) l’una de l’altra. Han d’abastar tota l’amplada del 
plafó. Això és especialment important en les guies que coincideixen amb la dimensió horitzontal màxima de 
plafons fletxa. 
 
L’extrem del conjunt cargol–femella  que es col·loqui dintre de la guia serà una peça d’acer inoxidable d’una 
longitud mínima de dos i mig centímetres (2,5 cm). 
 
El procediment d’unió entre guia i plafó estarà garantit, aportant les característiques del material utilitzat i el 
protocol de col·locació (sistemàtica, gruix, uniformitat, superfície eficaç, etc.). 
 
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior aplicació de 
vinils, també adhesius, retallats per la tipografia, textos i pictogrames. També serà admès el xerografiat. 
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Darrera les plaques s’hi grafiarà en color negre l’escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les dades del 
fabricant i la data de fabricació. L’escut tindrà una alçada de cent mil·límetres (100 mm) i la dels guarismes de 
retolació de quaranta mil·límetres (40 mm) d’alçada. 
 
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà d’u amb vuit mil·límetres (1,8 mm) i en cap cas presentarà cap tipus 
de defecte als plegaments. 
 
Per als plafons rectangulars i plafons fletxa, les dimensions possibles seran les indicades a l’edició vigent del 
Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació, de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

7003.3.1.2. Característiques dels materials retroreflectants 

 
Senyals 
 
Segons la seva natura i característiques, els materials retroreflectants utilitzats en senyals es classificaran com: 
 

 De nivell de retroreflexió 1: seran aquells la composició dels quals sigui realitzada a base de microesferes 
de vidre incorporades en una resina o aglomerant, transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 
L’esmentada resina, en la seva part posterior, estarà segellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió 
o activable per calor el qual, al seu torn, apareixerà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè.  

 De nivell de retroreflexió 2: seran aquells la composició dels quals sigui realitzada a base de microesferes 
de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors adequats, i una resina o 
aglomerant transparent i pigmentada apropiadament. L’esmentada resina, en la seva part posterior, 
estarà segellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor, el qual, al seu torn, 
apareixerà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.  

 De nivell de retroreflexió 3: seran aquells compostos bàsicament, de microprismes integrats en la cara 
interna d'una làmina polimèrica. Els esmentats elements, per la seva construcció i disposició en la làmina, 
seran capaços de retroreflexar la llum incident sota àmplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per als diferents senyals, amb una intensitat lluminosa per unitat 
de superfície de, com a mínim, 10 cd.m-2  per al color blanc.  

 
Les característiques que han de reunir els materials retroreflectants amb microesferes de vidre seran les 
especificades en la UNE 135 334. Els productes de nivell de retroreflexió 1 o 2, subministrats per formar part d'un 
senyal retroreflectant, estaran proveïts d'una marca d'identificació, característica del seu fabricant, d'acord amb 
allò que s'especifica a la UNE 135334. 
 
Els materials retroreflectants amb lents prismàtiques de gran angularitat hauran de posseïr, en cas d'afectar les 
seves propietats òptiques, una marca que indiqui la seva orientació o posicionament preferent sobre el senyal. 
Així mateix, disposaran d'una marca d'identificació visual característica del fabricant, qui a més a més haurà de 
subministrar al laboratori acreditat conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de 
realitzar els assajos de control de qualitat una mostra de les marques que es puguin utilitzar com a patró per dur a 
terme l’esmentada identificació visual. 
 
Els materials retroreflectants amb lents prismàtiques de gran angularitat, a més de complir les característiques 
recollides en la UNE 135 334, presentaran uns valors mínims inicials del factor de luminància (β), així com unes 

coordenades cromàtiques (x,y), dels vèrtexs dels polígons de color, d'acord amb el que s'especifica, per a cada 
color, a la Taula 7003.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taula 7003.2.  

Valors mínims del factor de luminància (β) i coordenades cromàtiques (x,y) dels vèrtexs dels polígons de 

color definits per als materials retrorreflectants amb lents prismàtiques de gran angularitat (**) (nivell 3) 
 

Coordenades cromàtiques Factor de luminància 

Color 1 2 3 4 nivell 3 

Blanc 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

0,40 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Groc 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 

0,24 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Vermell 
x 0,690 0,595 0,569 0,655 

0,03 
y 0,310 0,315 0,341 0,345 

Blau 
x 0,078 0,150 0,210 0,137 

0,01 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 

Verd 
x 0,030 0,166 0,286 0,201 

0,03 
y 0,398 0,364 0,446 0,794 

(**) L'avaluació del factor de luminància (β) i de les coordenades cromàtiques (x,y) es durà a terme amb un espectrocolorímetre de 

visió circular, o un altre instrument equivalent de visió esfèrica, emprant com a observador dos graus sexagesimals (2º), una 
geometria 45/0 (direcció d'il·luminació zero graus sexagesimals (0º) respecte a superfície de la proveta i mesura de la llum reflectida 
a quaranta-cinc graus sexagesimals (45º), respecte a la normal a la citada superfície) i amb un il·luminant patró policromàtic CIE 
D65 (segons CIE Nº15.2-1986). 

 
 
Atès que els actuals materials retroreflectants microprismàtics, de gran angularitat, no satisfan el requisit de 
luminància mínima (L>10 cd.m-2) especificat per al color blanc en totes les situacions, sempre que s'exigeixi la 
seva utilització, d'acord amb els criteris de selecció establerts a l'apartat 7003.3.2 d’aquest Plec, es seleccionaran 
aquells materials retroreflectants de nivell 3 que proporcionin els valors més alts del coeficient de retroreflexió RA 
(cd · lx-1 · m-2), considerades en el seu conjunt les combinacions de colors corresponents als senyals objecte del 
Projecte. 
 
S'utilitzarà com a criteri per definir les combinacions geomètriques dels materials retroreflectants de nivell 3, 
l’especificat a la Taula 7003.3, sent: 
 

 Zona A: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials retroreflectants 
(valors de coeficient de retroreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en trams interurbans d'autopistes, autovies, 
i vies ràpides.  

 Zona B: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials retroreflectants 
(valors de coeficient de retroreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en entorns complexos (glorietes, 
interseccions, etc.), trams periurbans i en trams interurbans de carreteres convencionals.  

 Zona C: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials retroreflectants 
(valors de coeficient de retroreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en zones urbanes. 
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Taula 7003.3 
Criteris per a la definició de les combinacions geomètriques dels materials retroreflectants de nivell 3 en 

funció del seu ús. 
 

Angle d'observació (α) 
Angle d'entrada (ß1; ß2=0º) 

5º 15º 30º 40º 

0,1º 

Zona A 

 

0,2º  

0,33º  

0,33º 

Zona B 

 

0,5º  

1,0º  

1,0º 
Zona C 

1,5º 
L'avaluació del coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2), per a totes les combinacions geomètriques especificades en aquesta 
Taula, es durà a terme per a un valor de rotació (E) de zero graus sexagesimals (0º). 

 
 
L'avaluació de les característiques dels materials retroreflectants, independentment del seu nivell de retroreflexió, 
haurà de realitzar-se sobre mostres, preses a l'atzar, pel laboratori acreditat conforme al Reial Decret 2200/1995, 
de 28 de desembre, encarregat de dur a terme els assajos, de lots característics de producte abassegat al lloc de 
l’aplicació als senyals, o directament del proveïdor de l’esmentat material. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà les condicions geomètriques per a l'avaluació del 
coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) en aquests materials.  
 
La Direcció d’Obra podrà exigir una mostra de les marques d'identificació dels materials retroreflectants a les que 
es fa referència en el present apartat. 
 
Plafons. 
 
Compliran amb la Norma de Carreteres 8.1-IC "Senyalització Vertical" i amb allò establert en el present apartat 
pels senyals. 

 

 

7003.3.1.3. Característiques dels elements de sustentació i ancoratges 

 
Les hipòtesis de càlcul que s’hauran de considerar per al disseny de qualsevol element de sustentació i ancoratge 
seran les definides a la UNE 135311.  
 
Es podran fer servir, amb l'aprovació prèvia expressa de la Direcció d’Obra, materials, tractaments o aliatges 
diferents dels esmentats en aquest apartat, sempre que estiguin acompanyats del certificat acreditatiu del 
compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o del document acreditatiu del reconeixement de la 
marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7003.11 d’aquest Plec. En tot cas, queda 
expressament prohibida la utilització d'acer electrozincat o electrocadmiat, sense tractament addicional. 
 
La garantia de qualitat dels elements de sustentació i ancoratges dels senyals i plafons retroreflectants serà 
exigible al Contractista adjudicatari de les obres. 
 
Senyals. 
 
Els ancoratges per a plaques així com el caragolam i perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a pals de sustentació 
de senyals compliran les característiques indicades per a cadascun d'ells en les UNE 135312 i UNE 135314, 

respectivament. Quan presentin soldadura, es tindrà en compte allò especificat a l’Article 624 “Electrodes a 
utilitzar en soldadura elèctrica manual a l’arc”, d’aquest Plec.  
 
Plafons. 
 
a) Suports laterals en alumini. 
 
En el cas de suports laterals en alumini, els aliatges admesos seran aquells que garanteixin tant la resistència 
com l’extrusió dels perfils, basats en la sèrie 6000. També seran admesos altres aliatges que compleixin la 
normativa al respecte indicada en aquest Plec. 

 
Els pals utilitzats per suport dels plafons seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o telescòpics. La 
superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior del suport es tancarà amb un tap d’alumini de 
la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus 

anoditzat color plata amb un mínim de quinze microns (15 ) o lacat amb un mínim de cinquanta microns (50 ) 
color gris RAL 9006.  
 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen segons la 
Taula 7003.4. 
 
 

Taula 7003.4 
Característiques resistents dels suports 

 

Categoria base MA MB MC MD ME MF MG MH 

Moment admissible (kN x m) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 

 

Per al càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la UNE 135311, els següents coeficients de majoració: 
 

 Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues: 1,33  

 Vent: 1,50 
 
Els diàmetres dels pals s'ajustaran als de la Taula 7003.5 en relació a la seva categoria base, sent el gruix mínim 
del tubular de tres amb cinc mil.límetres (3,5 mm). 
 

Taula 7003.5 
Diàmetre dels pals 

 

DIÀMETRE CATEGORIA  BASE 

76 mm MA – MB  

90 mm MC 

114 mm MD – ME  

140 mm ME – MF – MG  

168 mm MG – MH  

 
Per materialitzar el conjunt telescòpic es podran utilitzar les combinacions de pal estructural i pal telescòpic que 
s’indiquen a la Taula 7003.6. 
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Taula 7003.6 

Combinacions de pals per conjunt telescòpic 
 

 Pal 
Estructural 

 Pal Telescòpic 

76 mm --  

90 mm -- 

114 mm --  

114 mm 90 mm 

140 mm 90 mm  

140 mm 114 mm  

168 mm 140 mm 

 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o identificació del 
fabricant. 
 
La Direcció d'Obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta Taula per a les 
condicions definitives d'implantació. 
 
Els plafons fins a sis metres quadrats (6 m2) podran portar un únic suport, havent-hi de col·locar-ne dos pels de 
més de sis metres quadrats (6 m2). Es disposarà de dos suports en plafons inferiors a sis metres quadrats ( 6 m2) 
quan els esforços no puguin ser absorbits per un únic suport. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, 
se’n col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
 
El sistema de fixació entre pals per coartar la rotació haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
En quant als sistemes de fixació, la base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de 
fosa d’alumini o de ferro, i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no 
inferior a setze mil·límetres (16 mm) i seran d'acer zincat i qualitat mínima 5.6. Seran un mínim de quatre (4) perns 
de setze mil·límetres (16 mm), calculats segons el Document DB SE-A “Estructures d’acer”, del Codi Tècnic de 
l’Edificació, i amb un factor de seguretat addicional d’u amb vint (1,20). En el muntatge s’utilitzarà clau 
dinamomètrica per a qualitats de pern superiors a la 5.6. 
 
Les dimensions mínimes dels perns s’ajustaran a la Taula 7003.7. 
 

Taula 7003.7 
Dimensions mínimes dels perns (*) 

 

Categoria base MC MD ME MF MG MH 

Diàmetre  (mm) 16 16 20 20 24 30 

Separació (m) 0,154 0,20 0,23 0,23 0,27 0,27 

Longitud (m) 0,35 0,40 0,50 0,60 0,75 0,75 

(*) Qualitat dels perns 5.6 

 

 
Els canvis en el diàmetre o separació dels perns hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
La base d’ancoratge serà de fosa d’acer, tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de 
dues peces. Els perns d’ancoratge tindran la llargada d’ancoratge assenyalada a la Taula 7003.7. L’alçada de la 
base ha de ser al menys una vegada i mitja (1,5) el diàmetre del pal, per evitar reptacions entre el suport i la base 
d’ancoratge.  
 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars extrusionats, 
tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçaran la totalitat del suport. Les abraçadores de fosa 
tindran un gruix mínim de vuit mil·límetres (8 mm) i sis mil·límetres (6 mm) per les de perfils extrusionats. Tots els 
cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 
 
La base d’ancoratge ha de poder resistir un moment de torsió igual o superior al nominal del pal. Els fabricants 
hauran de realitzar les corresponents proves per poder homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 
 
La base d’ancoratge es disposarà separada cinc centímetres (5 cm) de la cara superior del fonament de formigó. 
Es disposarà una femella i una volandera tipus LL en cada pern a la part inferior per anivellament de la xapa de 
base i una femella–contrafemella i volandera tipus LL en cada pern a la part superior de la xapa de base. Cal tapar 
el conjunt amb terra almenys deu centímetres (10 cm) per sobre del formigó o fins tapar la part superior del conjunt 
de subjecció. 
 
La base d’ancoratge ha de tenir forats que permetin un diàmetre immediatament superior al del pern que han 
d’allotjar segons la Taula 7003.7, sent la sèrie: setze (16) – vint (20) – vint-i-quatre (24) – trenta (30) mil·límetres, i 
han de permetre una tolerància en la separació entre perns de més-menys dos centímetres (±2 cm). 
 
Tot el conjunt plafó–guia–abraçadora  mantindrà una distància entre quaranta-cinc mil·límetres (45 mm) i vuitanta-
u mil·límetres (81 mm) pels plafons oberts, entre la cara retolada del plafó i la generatriu del cilindre del suport més 
propera. Pels plafons tancats aquesta distància estarà compresa entre cinquanta (50) i setanta-u (71) mil·límetres. 
 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa d’alumini o ABS. 
 
Caldrà la comprovació periòdica, cada sis (6) mesos com a mínim, de la validesa del cargolat (amb clau 
dinamomètrica en cas de perns de qualitat superior al 5.6 durant el període de garantia. 
 
Els fonaments seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix a l’Article 630, “Obres de formigó en 
massa o armat”, d’aquest Plec. Les dimensions mínimes dels fonaments en funció dels suport seran les 
establertes a l’edició vigent del Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació, de la Generalitat de Catalunya. 
 
b) Suports laterals en poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV). 
 
Es tracta de pals cilíndrics de seguretat vial d’absorció variable d’energia i de secció circular. 
 
El seu disseny seguirà les hipòtesi de càlcul de la UNE 135311. Estarà construït en un sol tram de poliester 
reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons les especificacions de la UNE-EN 12899-1. 
 
El pal es comportarà amb un nivell de seguretat passiva dos (2) segons la UNE-EN 12767. La seva superfície no 
tindrà defectes tals com bonys, ampolles, esquerdes o incrustacions que resultin perjudicials pel seu ús. El 
diàmetre exterior podrà ser de cent catorze (114), cent quaranta (140), cent seixanta-vuit (168), dos-cents dinou 
(219) ó dos-cents setanta-tres (273) mil·límetres. 
 
El recobriment de poliolefina no presentarà discontinuïtats ni taques i serà del color especificat pel Projecte. 
 
Excepte indicació en contra del Projecte, la base serà de formigó prefabricat amb una alçada de un metre i mig 
(1,5 m), diàmetre superior de cinquanta centímetres (50 cm) i diàmetre inferior de seixanta centímetres (60 cm). 
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Hauran de disposar de marcat CE, segons allò disposat als Reials Decrets 1630/1992, de 29 de novembre, i 
1328/1995, de 28 de juliol. 
 
c) Pòrtics i banderoles. 
 
Els materials admesos seran l’acer tipus S 275 JR segons la UNE-EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 
per als perfils i 5086 per les xapes. També seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte 
indicada en el present Plec. 
 
La base de subjecció al fonament serà d’acer galvanitzat o de planxes d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge 
roscats. 
 
Els fonaments seran de formigó HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de formigó armat, amb el 
corresponent acer tipus B-500-S. 
 
 

7003.3.1.4. Altres especificacions dels materials 

 
Per a pòrtics i banderoles, atès que es tracta d’estructures metàl·liques que requereixen un molt alt nivell de 
seguretat estructural, caldrà atendre a tot allò establert a l’Article 640, “Estructures d’acer”, d’aquest Plec i a les 
disposicions addicionals del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

7003.3.2. Criteris de selecció del nivell de retroreflexió 

 
La selecció del nivell de retroreflexió més adequat, per a cada senyal i plafó, es realitzarà en funció de les 
característiques específiques del tram de carretera a senyalitzar i de la seva ubicació. 
 
La Taula 7003.8 indica els nivells de retroreflexió mínims necessaris per a cada senyal i plafó retroreflectants, en 
funció del tipus de via, a fi de garantir la seva visibilitat tant de dia com de nit. 
 
 
 

Taula 7003.8 
Criteris per a la selecció del nivell mínim de retroreflexió 

 

Tipus de senyal o plafó 

Entorn d'ubicació del senyal o plafó 

Zona periurbana (travessies, 
circumval·lacions...) 

Autopista, autovia i 
via ràpida 

Carretera 
convencional 

Senyals Nivell 2 (**) Nivell 2 Nivell 1 (*) 

Plafons i panells 
complementaris 

Nivell 3 Nivell 3 Nivell 2 (**) 

(*) En senyals d'advertència de perill, prioritat i prohibició d'entrada s’haurà d'utilitzar necessàriament el "nivell 2". 
(**) Sempre que la il·luminació ambient dificulti la seva percepció on es consideri convenient reforçar els elements de senyalització 
vertical i en entorns on conflueixin o divergeixin grans fluxos de trànsit, interseccions, glorietes, etc., haurà d'estudiar-se la idoneïtat 
d'utilitzar el nivell 3. 

 
 
7003.4. Senyals i plafons retroreflectants 

 
Els senyals que hagin de ser vistos des d'un vehicle en moviment tindran les dimensions, colors i composició 
indicades en el Capítol VI, Secció 4a del Reglament General de Circulació, així com en les Normes de Carreteres 
8.1-IC "Senyalització Vertical" i 8.3-IC “Senyalització, abalisament i defensa d’obres fixes en zones fora de 
població”.  
 

Els plafons que hagin de ser vistos des d'un vehicle en moviment tindran les dimensions, colors i composició 
indicades a la edició vigent del Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les senyals en la seva cara vista podran ser planes, estampades o embotides. Les senyals podran disposar 
d'una pestanya perimetral o estar dotades d'altres sistemes, sempre que la seva estabilitat estructural quedi 
garantida i les seves característiques físiques i geomètriques romanguin durant el seu període de servei. 
 
Les toleràncies admeses en les dimensions, tant de senyals com de pictogrames i lletres, seran les indicades en 
les Normes de Carreteres 8.1-IC "Senyalització vertical" i 8.3-IC “Senyalització, abalisament i defensa d’obres 
fixes en zones fora de població”.  
. 
 
Els senyals, en la seva part posterior, identificaran de forma indeleble, almenys, el nom del fabricant i la data de 
fabricació (mes i dos últims dígits de l'any). 
 
Al darrera dels plafons s’hi grafiarà en color negre l’escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les dades del 
fabricant i la data de fabricació. L’escut tindrà una alçada de cent mil·límetres (100 mm) i la dels guarismes de 
retolació de quaranta mil·límetres (40 mm). 
 
 

7003.4.1. Característiques 

 
Les característiques que han de complir els senyals i plafons retroreflectants seran les especificades en el present 
Article. 
 
La garantia de qualitat de les senyals i plafons retroreflectants, és exigible en qualsevol circumstància al 
Contractista adjudicatari de les obres. 
 
 
 

7003.4.1.1. Zona retroreflectant 

 
En senyals i plafons retroreflectants no serigrafiats, les característiques inicials que compliran les seves zones 
retroreflectants seran les indicades a la UNE 135330. Per la seva banda, les característiques fotomètriques i 
colorimètriques inicials corresponents a les zones retroreflectants equipades amb materials de nivell de 
retroreflexió 3 seran les recollides en l'apartat 7003.3.1.2 d’aquest Plec. 
 
En senyals i plafons retroreflectants serigrafiats, el valor del coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) serà, al 
menys, el vuitanta per cent (80%) de l'especificat en l'apartat 7003.3.1.2 d’aquest Plec per a cada nivell de 
retroreflexió i color, excepte el blanc. 
 

 

7003.4.1.2. Zona no retroreflectant 

 
Els materials no retroreflectants dels senyals i plafons podran ser, indistintament, pintures o làmines no 
retroreflectants. 
 
L’esmentada zona no retroreflectant complirà, inicialment i amb independència del material emprat, les 
característiques indicades a la UNE 135332. 
 
 
7003.5. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

7003.5.1. Zona retroreflectant 
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7003.5.1.1. Característiques fotomètriques 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per al període de garantia, el valor mínim del coeficient de 
retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) dels senyals i plafons retroreflectants (serigrafiats o no) objecte del Projecte.  
 
Es prendran com a valors mínims del coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2)  per a la zona retroreflectant de 
nivell 1 i nivell 2 (serigrafiats o no) dels senyals i plafons, al menys, els especificats a la Taula 7003.9. 
 
 
 
 

Taula 7003.9 
 Valors mínims del coeficient de retrorreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) dels materials de nivell 1 i nivell 2 

(serigrafiats o no), a utilitzar en senyalització vertical, durant el període de garantia. 
 

Color 

Coeficient de retrorreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) 
Angle d'observació (α): 0,2º 

Angle d'entrada (β1; ß2=0º) : 5º 

Nivell 1 Nivell 2 

Blanc 35 200 

Groc 25 136 

Vermell 7 36 

Verd 4 36 

Blau 2 16 

 
 
 
Es prendran com a valors mínims del coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) per a la zona retroreflectant de 
nivell 3 (serigrafiada o no) dels senyals i plafons, almenys, el cinquanta per cent (50 %) dels valors mesurats per a 
0,2º, 0,33º i 1º d'angle d'observació, i 5º d'angle d'entrada (sempre amb un angle de rotació ε de 0º), en cadascun 
dels materials seleccionats per a la seva aplicació a les zones A, B i C respectivament, d'acord amb el que 
estableix la Taula 7003.3. 
 
 

7003.5.1.2. Característiques colorimètriques 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per al període de garantia, les coordenades cromàtiques 
(x,y) i el factor de luminància (β) de la zona retroreflectant (serigrafiada o no) dels senyals i plafons objecte del 
Projecte d'acord amb allò que s'ha especificat a l'apartat 7003.3.1.2 del present Article, per a cadascun dels 
nivells de retroreflexió exigits. 
 
 

7003.5.2. Zona no retroreflectant 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per al període de garantia, el valor del factor de luminància 
(β) i de les coordenades cromàtiques (x,y) de les zones no retroreflectants dels senyals i plafons objecte del 
Projecte d'acord amb allò que s'ha especificat en l'apartat 7003.4.1.2 d’aquest Plec. 
 
 

7003.5.3. Elements de sustentació 

 
Durant el període de garantia, els ancoratges, caragolam i pals de sustentació de senyals i plafons retroreflectants 
compliran, almenys, les especificacions corresponents al seu aspecte i estat físic general definides a la UNE 
135352. 
 
 
7003.6. Execució de les obres 

 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació de les empreses 
subministradores de tots els materials utilitzats i dels propis senyals i plafons objecte del Projecte així com la 
marca comercial, o referència, que aquestes empreses donin a aquesta classe i qualitat. 
 
Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu 
de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7003.11 d’aquest Plec. En ambdós casos es referenciaran les 
seves característiques tècniques avaluades d'acord amb allò que s'ha especificat en els apartats 7003.3 i 7003.4 
d’aquest Plec. 
 
Plafons. 
 
a) Suports laterals en alumini. 
 
L’execució de l’excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s’estableix a l’Article 321, “Excavacions en  
rases i pous”, d’aquest Plec. Una vegada executada l’excavació, la Direcció d’obra examinarà el terreny de 
recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament. 
 
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrat encara que les irregularitats de 
l’excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
 
Totes les operacions es planificaran amb cura per tal d’evitar temps excessius amb fonaments oberts, 
coincidència de senyalització nova i antiga o de senyalització de reglamentació afectada. 
 
La distància mínima dels plafons al límit del voral o vorera serà la indicada a la Taula 7003.10. 
 
 
 

Taula 7003.10 
Distància mínima dels plafons al límit del voral o vorera 

 

Tipus de via 
Distància horitzontal 

(B) 
Alçada* 

(H) 

Autopista o Autovia Mín. 0,70 m. 2,20 m. 

Carretera convencional Mín. 0,50 m. 2,20 m. 

(*) Sobre cota d’aresta exterior de calçada 

 

 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que estableixi el 
Projecte o la Direcció d’Obra. 
 
A més es compliran les condicions de la figura 25 de la Norma de Carreteres 8.1-IC "Senyalització Vertical" pel 
que fa a distàncies mínimes a vora de calçada. 
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En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de l’extrem de la part 
rectangular del plafó. La part del terç del plafó restarà, en general, a la banda de la calçada. El suport sobresortirà 
del plafó deu (10) centímetres, amb una tolerància de més cinc (+ 5) centímetres. 
 
En el cas de plafons amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) de l’extrem 
del plafó. Els suports no sortiran per la part superior dels plafons. 
 
En les composicions amb subplafons independents, la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas d’indicar el 
mateix sentit i Hb/2 si és diferent, sent Hb la magnitud que caracteritza totes les diverses alçades que hi puguin 
haver en un plafó d’orientació. Entre plafó i panell complementari d’identificació de carretera la distància serà de 
Hb/4. 
 
b) Suports laterals en poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV). 
 
S’excavarà una cala amb la profunditat apropiada i diàmetre suficient (amb cinquanta (50) centímetres lliures al 
voltant de les bases prefabricades de formigó) per tal de garantir l’espai per la posterior compactació del terreny. 
S’ha de considerar una profunditat que excedeixi en deu centímetres (10 cm) a l’alçada de la base prefabricada. 
La cara superior de la base haurà d’estar enterrada, com a mínim, a deu centímetres (10 cm). 
 
Es col·locarà la base en la seva posició final, i es reblirà amb el material extret o bé amb material de qualitat 
superior, mitjançant capes de quinze centímetres (15 cm), compactant cadascuna d’elles, i fins la part superior de 
la base. 
 
Els pals es col·locaran en la base de cimentació protegint el perímetre de la columna amb un recobriment de 
goma. Un cop ajustada i assegurada amb falques, es reblirà l’espai entre la columna i la base de cimentació amb 
sorra humitejada, compactant-la i retirant a continuació les falques. 
 
Es reblirà amb formigó fins la vora superior de la base de cimentació amb un gruix mínim de quinze centímetres 
(15 cm), acabant el reblert amb el propi terreny compactat, fins deu centímetres (10 cm) per damunt de la base. 
 
 

7003.6.1. Limitacions a l’execució 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà el procediment 
d'instal·lació i el temps màxim d'obertura al trànsit autoritzat així com qualsevol altra limitació a l'execució definida 
en el Projecte, en funció del tipus de via, per la ubicació dels senyals i plafons, etc. 
 
 

7003.6.2. Replanteig 

 
Prèviament al inici de l'obra, es durà a terme un acurat replanteig que garanteixi una terminació dels treballs 
d'acord amb les especificacions del Projecte. 
 
 
7003.7. Control de qualitat 

 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical inclourà la comprovació de la qualitat dels senyals i 
plafons abassegats així com de la unitat acabada. 
 
El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d'execució d'obra en el qual hauran de 
figurar, almenys, els conceptes següents: 
 

 Data d'instal·lació.  

 Localització de l'obra.  

 Nombre de senyals i plafons instal·lats per tipus (advertència del perill, reglamentació i indicació) i natura 
(serigrafiats, amb tractament anticondensació, etc.).  

 Ubicació de senyals i plafons.  

 Observacions i incidències que, a criteri de la Direcció d’Obra, poguessin influir en la durabilitat i/o 
característiques del senyal o plafó instal·lats. 

 
 

7003.7.1. Control de recepció dels senyals i plafons 

 
Al lliurament de cada subministrament s'aportarà un albarà amb documentació annexa, contenint entre d’altres, 
les dades següents: Nom i direcció de l'empresa subministradora, data de subministrament, identificació de la 
fàbrica que ha produït el material, identificació del vehicle que ho transporta, quantitat que es subministra i 
designació de la marca comercial, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat de cada 
subministrament, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7003.11 d’aquest Plec. 
 
Es comprovarà la marca o referència dels materials abassegats, a fi de verificar que es corresponen amb la 
classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons s'especifica en l'apartat 7003.6. 
 
Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran d’aplicació 
obligatòria en aquells senyals i plafons retroreflectants, si s'aporta el document acreditatiu del reconeixement de 
la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7003.11 d’aquest Plec, 
sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
Per als plafons, en particular, caldrà un certificat atorgat per un laboratori d’assaig homologat conforme les 
deformacions obtingudes no han superat les màximes admissibles segons el Protocol AL05/530 esmentat pel 
vigent Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació, de la Generalitat de Catalunya, en els assaigs següents: 
 

 Assaig de flexió sota càrrega uniformement repartida a les plaques, segons el Protocol AL05/535. 

 Assaig de vandalisme, segons el Protocol AL05/536. 

 Assaig de flexió sota càrrega uniformement repartida per a suports, segons el Protocol AL05/537. 
 
També per als plafons, d’acord amb l’esmentat Manual, caldrà acreditar amb certificats o assaigs, a més, les 
característiques corresponents a: 
 

 Resistència estructural. 
 

o Tracció. 

o Plegada i desplegada. 
 

 Deformació: Deformació dels plafons, lamel·les i unions. 

 Durabilitat: 
 

o Adhesivitat i durabilitat de l’adherència dels vinils. 

o Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …). 

o Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …). 
 
A fi de garantir la traçabilitat d'aquestes obres, abans d'iniciar la seva instal·lació, per als senyals i plafons 
retroreflectants, es comprovarà la seva qualitat, segons s'especifica en aquest Article a partir d'una mostra 
representativa dels senyals i plafons abassegats. 
 
Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions especificades en l'apartat 
7003.7.3 d’aquest Plec, seran rebutjats i podran presentar-se a una nova inspecció, exclusivament quan el seu 
subministrador a través del Contractista, acrediti que totes les unitats han tornat a ser examinades i assajades, 
eliminant totes les defectuoses o corregint els seus defectes. Les noves unitats, per la seva banda, seran 
sotmeses als assajos de control que s'especifiquen en el present apartat. 
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La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos que s'especifiquen en aquest apartat podrà, 
sempre que ho consideri oportú, comprovar la qualitat dels senyals i plafons retroreflectants que es trobin 
abassegats. 
 
 

7003.7.1.1. Presa de mostres 

 
La mostra, perquè sigui representativa de tot l’abassegament, estarà constituïda per un nombre determinat (S) de 
senyals i plafons d’un mateix tipus, seleccionats aleatòriament, equivalent al designat com "Nivell d'Inspecció I" 
per a usos generals (Taula 7003.11) a la UNE 66020. 
 
Dels (S) senyals i plafons seleccionats, se n’escolliran aleatòriament un nombre representatiu de plaques i 
lamel·les (n), les quals seran remeses al laboratori acreditat conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre, encarregat de realitzar els assajos de control de qualitat igual a: 
 

n = (n1 / 6) 1/2 
 
Sent n1 el nombre total de plaques i lamel·les existents en els (S) senyals i plafons seleccionats. Cas de resultar 
(n) un nombre decimal, aquest s'aproximarà sempre al nombre enter immediat superior. 
 
 
 
 

Taula 7003.11 
Criteris per a selecció d'un nombre representatiu de senyals i plafons abassegats d'un mateix tipus 

 

Nombre de senyals i plafons 
del mateix tipus existents a l’abassegament 

Nombre de senyals i plafons del mateix 
tipus a seleccionar (S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 

3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

 
 
A més, es seleccionaran (d'idèntica manera) altres (S) senyals i plafons i (n) plaques i lamel·les, amb la part 
corresponent de suports i abraçadores, les quals quedaran sota la custòdia de la Direcció d’Obra, a fi de poder 
realitzar assajos de contrast si fos necessari. Un vegada confirmada la seva idoneïtat, tots els senyals i lamel·les 
preses com a mostra seran tornades al Contractista. 
 
 

7003.7.1.2. Assajos 

 
En cadascuna de les mostres seleccionades, es duran a terme els següents assajos no destructius, d'acord amb 
la metodologia d'avaluació descrita en l'apartat 7003.4.1 d’aquest Plec: 
 

 Aspecte.  

 Identificació del fabricant del senyal o plafó.  

 Comprovació de les dimensions.  

 Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials.  
 

 
7003.7.2. Control de la unitat acabada 

 
Finalitzades les obres d'instal·lació i abans de complir-se el període de garantia es duran a terme controls 
periòdics dels senyals i plafons a fi de determinar les seves característiques essencials i comprovar, in situ, si 
compleixen les seves especificacions mínimes. 
 
Els senyals i plafons d'un mateix tipus que hagin estat rebutjats, d'acord amb els criteris d'acceptació i rebuig 
especificats en l'apartat 7003.7.3 d’aquest Plec, seran immediatament executats novament pel Contractista, al 
seu càrrec. Per la seva banda, les noves unitats, abans de la seva instal·lació seran sotmeses als assajos de 
comprovació de la qualitat de l’apartat 7003.7.1.2 d’aquest Plec. 
 
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica a l’Article 630, “Obres de formigó en massa o armat”, 
d'aquest Plec.  
 
La Direcció d’Obra podrà comprovar tantes vegades com consideri oportú durant el període de garantia de les 
obres, que els senyals i plafons instal·lats compleixen les característiques essencials i les especificacions que 
figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 

7003.7.2.1. Presa de mostres 

 
La Direcció d’Obra seleccionarà aleatòriament, entre els senyals i plafons d'un mateix tipus, un nombre 
representatiu (S) de senyals i plafons, segons el criteri establert a la Taula 7003.11. 
 
 

7003.7.2.2. Assajos 

 
En cadascuna de les senyals i plafons seleccionats com a mostra (S) es duran a terme, de forma no destructiva, 
els assajos especificats a l'apartat 7003.5 d’aquest Plec. A més, es realitzaran els controls corresponents a 
característiques generals i aspecte i estat físic general indicats a la UNE 135352. 
 
 

7003.7.3. Criteris d’acceptació i rebuig 

 
L'acceptació dels senyals i plafons d'un mateix tipus, abassegats o instal·lats, vindrà determinada d'acord al pla 
de mostratge establert per a un nivell d'inspecció I i nivell de qualitat acceptable (NCA) de 4,0 per a inspecció 
normal, segons la UNE 66020, d’acord amb la Taula 7003.12. 
 
Per la seva banda, el incompliment d'alguna de les especificacions indicades als apartats 7003.7.1.2 i 7003.7.2.2 
d'aquest Plec serà considerat com "un defecte" mentre que una "senyal defectuosa" o " plafó defectuós" serà 
aquella o aquell que presenti un o més defectes. 
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Taula 7003.12 
Criteris per a l'acceptació o rebuig d'una mostra representativa de senyals i plafons, abassegats o 

instal·lats, d'un mateix tipus. 
 

Grandària de la mostra 

Nivell de qualitat acceptable: 4,0 

Nombre màxim d'unitats  
defectuoses per a acceptació 

Nombre mínim d'unitats  
defectuoses per a rebuig 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

 
 
7003.8. Període de garantia 

 
La garantia mínima dels senyals retroreflectants (serigrafiats o no), instal·lats amb caràcter permanent segons les 
normes i Plecs de Prescripcions Tècniques aplicables així com conservats regularment d'acord amb les 
instruccions facilitades pel fabricant, serà de cinc (5) anys des de la data de la seva fabricació i de quatre (4) anys 
i sis (6) mesos des de la data de la seva instal·lació. 
 
La garantia mínima dels plafons verticals retroreflectants (serigrafiats o no), instal·lats amb caràcter permanent 
segons les normes i Plecs de Prescripcions Tècniques aplicables així com conservats regularment d'acord amb 
les instruccions facilitades pel fabricant, serà de deu (10) anys des de la data de la seva fabricació i de nou (9) 
anys i sis (6) mesos des de la data de la seva instal·lació. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà fixar períodes de 
garantia mínims dels senyals i plafons retroreflectants (serigrafiats o no) superiors als especificats en el present 
apartat, depenent de la ubicació dels senyals, de la seva natura, etc. 
 
La Direcció d’Obra podrà prohibir la instal·lació de senyals i plafons amb períodes de temps entre la seva 
fabricació i instal·lació inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions d'emmagatzematge i conservació no hagin 
estat adequades. En qualsevol cas no s'instal·laran senyals i plafons el període de temps del qual, comprès entre 
la seva fabricació i instal·lació, superi els sis (6) mesos, independentment de les condicions d'emmagatzematge. 
 
El subministrador a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions necessàries per a 
l’adequada conservació dels senyals i plafons retroreflectants instal·lats. 
 
 
7003.9. Seguretat i senyalització de les obres 

 
Abans d'iniciar-se la instal·lació dels senyals i plafons, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d’Obra 
els sistemes de senyalització per a protecció del trànsit, personal, materials i maquinària durant el període 
d'execució de les mateixes. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant 
l'execució de les obres, d'acord amb tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent. 
 
 

7003.10. Amidament i abonament 

 
Les fites s’amidaran per unitats (u) realment col·locades, incloent en el preu el suport i la fonamentació.  
 
Els senyals verticals retroreflectants s'amidaran per unitats (u) de placa realment col·locades a obra, incloses les 
fixacions necessàries. 
 
Els plafons retroreflectants s'amidaran per metres quadrats (m2) realment col·locats en obra, incloses les fixacions 
necessàries.  
 
Els elements de suport per a senyals verticals s’amidaran per unitats (u) realment col·locades en obra, inclosa la 
seva fonamentació. 
 
Els elements de suport en suports laterals en alumini per a plafons s’amidaran per metres lineals (m) de pal 
d’alumini, per unitats (u) de base d’acer de subjecció al fonament, i per metres cúbics (m3) de formigó de 
fonamentació, realment col·locats a obra. 
 
Els elements de suport en suports laterals en poliester reforçat amb fibra de vidre s’amidaran per metres lineals 
(m) de suport i per unitats (u) de fonamentació prefabricada, realment col·locats a obra. 
 
Els elements de sustentació i ancoratges de pòrtics i banderoles s’amidaran per unitats (u) realment executades a 
obra, incloent la seva fonamentació.  
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
7003.11. Especificacions tècniques i distintius de la qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
 
 
Normes de referència 
 

 UNE 66020. Procediment de mostreig per a la inspecció per atributs.  

 UNE 135310. Senyalització vertical. Plaques embotides i estampades de xapa d'acer galvanitzada. 
Característiques i mètodes d'assaig.  

 UNE 135311. Senyalització vertical. Elements de sustentació i ancoratge. Hipòtesi de càlcul.  

 UNE 135312. Senyalització vertical. Ancoratges per a plaques i lamel·les utilitzades en els senyals, 
plafons i panells direccionals metàl·lics. Característiques i mètodes d'assaig.  
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 UNE 135313. Senyalització vertical. Plaques de xapa d'acer galvanitzada. Característiques i mètodes 
d'assaig.  

 UNE 135314. Senyalització vertical. Caragolam i perfils d'acer galvanitzat emprats com a pals de 
sustentació de senyals, plafons laterals i panells direccionals. Característiques i mètodes d'assaig.  

 UNE 135315. Senyalització vertical. Perfils i xapes d'acer. Caragolam i ancoratges emprats per a pòrtics i 
banderoles.  

 UNE 135316. Senyalització vertical. Perfils i xapes d'aliatge d'alumini. Caragolam i ancoratges emprats 
per a pòrtics i banderoles.  

 UNE 135320. Senyalització vertical. Lamel·la de xapa d'acer galvanitzada. Tipus A i B. Característiques i 
mètodes d'assaig.  

 UNE 135321. Senyalització vertical. Lamel·les de perfil d'alumini obtingut per extrusió. Fabricació. 
Característiques i mètodes d'assaig.  

 UNE 135330. Senyalització vertical. Senyals, plafons i panells direccionals metàl·lics utilitzats en 
senyalització permanent. Zona retroreflectant. Característiques i mètodes d'assaig. 

 UNE 135332. Senyalització vertical. Plaques i lamel·les utilitzades en la senyalització vertical permanent 
dels senyals, plafons i panells direccionals metàl·lics. Materials. Característiques i mètodes d'assaig.  

 UNE 135334. Senyalització vertical. Lamines retroreflectants amb microesferes de vidre. Característiques 
i mètodes d'assaig.  

 UNE 135352. Senyalització vertical i abalisament. Control de qualitat "in situ" d'elements de servei. 
Característiques i mètodes d'assaig.  

 UNE-ENV 1999. Eurocodi 9. Projecte d’estructures d’alumini. 

 UNE-EN 10025. Productes laminats en calent en acer per a estructures. 

 UNE-EN 12767. Seguretat passiva de les estructures suport de l’equipament de la carretera. Requisits i 
mètodes d’assaig. 

 UNE-EN 12899. Senyals verticals fixos de circulació.  

 Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació, de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 

Article 7004. Captafars per a barreres de seguretat i ampits 
 

 

 
7004.1. Definició 

 
Es defineixen com captafars retroreflectants, per a utilització en barreres de seguretat i ampits, aquells dispositius 
de guia òptica i delineació que marquen la posició del sistema de contenció i el marge de la carretera, al ser 
capaços de reflectir la major part de la llum incident per mitjà de retroreflectors. També es podran utilitzar en 
paraments verticals, com murs, túnels, etc. 
 
Els captafars retroreflectants estaran compostos per un cos i un dispositiu retroreflectant. 
 
 
7004.2. Tipus 

 
Els captafars retroreflectants seran del tipus D4 segons la UNE-EN 12899-3. 
 
Com a dispositius retroreflectants es podran emprar els tipus R1, R2 ó R3, segons la UNE 12899-3, encara que 
es recomana emprar dispositius del tipus R1 classe RA2 com a mínim. De la mateixa manera es podran fer servir 
làmines retroreflectants de gran angularitat. 
 

 
 
 
7004.3. Materials 

 
El cos del captafar podrà estar fabricat amb qualsevol material, havent de complir amb els requisits de la UNE 
135366.  
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la natura i característiques dels captafars.  
 
 
7004.4. Característiques 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Independentment de l’anterior, es complirà en tot cas el que estableixi la legislació vigent en matèria ambiental, 
de seguretat i salut i de producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de la construcció i de 
residus de construcció i demolició. 
 
La vida útil del captafar serà igual o superior a la del parament sobre el que es troba instal·lat. En cas d’utilització 
sobre murs o túnels, la vida útil del captafar es limitarà en funció de la durabilitat del material retroreflectant 
utilitzat.  
 
Els sistemes d’ancoratge seran tals que assegurin la seva fixació permanent, i que en cas d’arrencament, ruptura 
o deformació, no es produeixi cap perill per el trànsit rodat, ni per causa del captafar arrencat, ni per els elements 
d’ancoratge que puguin romandre damunt de la calçada. 
 
Les dimensions dels captafars hauran de ser tals que permetin la seva instal·lació en el parament en el qual vagin 
a ser instal·lats. Quan sigui possible, el captafar no haurà de sobresortir del pla vertical del punt mes exterior de la 
base del element sobre el que va instal·lat. 
 
El pes del captafar sense elements d’ancoratge aliens al cos, no serà superior a 0,5 kg. 
 
Les coordenades cromàtiques (x,y) y el factor de luminància (β) del cos del captafar hauran de ser conformes a la 
UNE-EN 12899-3. 
 
Les coordenades cromàtiques (x,y) y el factor de luminància (β) del dispositiu retroreflectant hauran de ser 
conformes a la UNE-EN 12899-3. 
 
El coeficient de retroreflexió RA del dispositiu retroreflectant haurà de ser conforme al especificat a la UNE-EN 
12899-3. 
 
En el cas d’utilitzar làmines retroreflectants de gran angularitat, el coeficient de retroreflexió RA inicial mínim haurà 
d’acomplir amb l’especificat  a la Taula 7004.1. 
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Taula 7004.1 

Coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) inicial mínim de les  
làmines  retroreflectants de gran angularitat 

 

Angularitat Colors 

Angle 
d'observació 

(α) 

Angle d'entrada 
(ß1; ß2=0º) 

Blanc Groc 

1,0º 

+5º 8,0 6,0 

+30º 7,0 4,5 

+40º 5,0 3,0 

+60º 4,0 2,0 

+70º 2,0 1,0 

2,0º 

+5º 5,0 4,0 

+30º 4,5 3,5 

+40º 3,0 2,0 

+60º 2,0 1,5 

+70º 0,7 0,5 

5,0º 

+5º 1,0 0,9 

+30º 0,8 0,7 

+40º 0,7 0,6 

+60º 0,6 0,5 

+70º 0,3 0,2 

 
 
Els captafars retroreflectants, identificaran de forma indeleble, almenys, el nom del fabricant i la data de fabricació 
(mes i dos últims dígits de l'any). 
 
La garantia de qualitat dels captafars retroreflectors serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista 
adjudicatari de les obres. 
 
 
7004.5. Execució de les obres 

 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació completa de les 
empreses subministradores de tots els materials utilitzats en la instal·lació i els propis captafars retroreflectants 
objecte del Projecte, així com la marca comercial, o referència que aquestes empreses donin a aquesta classe i 
qualitat. 
 
Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu 
de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7004.11 d’aquest Plec. En ambdós casos es referenciaran les 
seves característiques tècniques d'acord amb l’especificat en l'apartat 7004.4 d’aquest Plec. 
 
 

7004.5.1. Preparació de la superfície d'aplicació 

 
Abans de procedir a la instal·lació dels captafars per a barreres de seguretat i ampits, es realitzarà una inspecció 
dels punts d’ubicació, per tal de comprovar el seu estat i possibles defectes existents.  
 
Si els punt d’ubicació presenten defectes apreciables es corregiran d’acord amb les indicacions de la direcció 
d’Obra. 

 
Sobre superfícies de formigó, abans de procedir a la instal·lació dels captafars retroreflectants, s’hauran 
d'eliminar, de la seva zona de fixació, tots aquells materials utilitzats en el procés de curat del formigó que encara 
es trobessin sobre la seva superfície. 
 
 

7004.5.2. Limitacions a l'execució 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu defecte la Direcció d’Obra fixarà el procediment 
d'instal·lació, així com qualsevol altra limitació a l'execució definida en el Projecte en funció del tipus de via, per la 
ubicació dels captafars, etc. 
 
 

7004.5.3. Premarcatge 

 
Prèviament a la instal·lació dels captafars retroreflectants, es durà a terme un acurat replanteig de la seva 
ubicació que garanteixi la correcta execució dels treballs. 
 
 
7004.6. Especificacions de la unitat acabada 

 
La situació dels captafars sobre la barrera o ampit serà tal que sempre se situïn fora de la calçada. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà els criteris d'instal·lació dels captafars (nombre d'unitats, 
ubicació, etc). 
 
 
7004.7. Control de Qualitat 

 
El control de qualitat de les obres d'instal·lació de captafars retroreflectants, per a barreres de seguretat i ampits, 
inclourà la comprovació dels materials abassegats, així com de la unitat acabada. 
 
El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d'execució i d'obra en el qual hauran de 
figurar, almenys, els conceptes següents:  
 

 Data d'instal·lació.  

 Localització de l'obra i estat de la superfície.  

 Nombre i característiques dels captafars instal·lats.  

 Tipus de captafars i dels sistemes de fixació aplicats.  

 Observacions i incidències durant la instal·lació, que a judici de la Direcció d'Obra poguessin incidir en les 
característiques i/o durabilitat dels captafars.  

 
 

7004.7.1. Control de recepció dels captafars retroreflectants 

 
A l'entrega de cada subministrament s'aportarà un albarà amb documentació annexa, contenint entre altres, les 
dades següents: Nom i direcció de l'empresa subministradora, data de subministrament, identificació de la fàbrica 
que ha produït el material, identificació del vehicle que ho transporta, quantitat que se subministra i designació de 
la marca comercial, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document 
acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat de cada subministrament, d’acord amb 
l’esmentat a l’apartat 7004.11 d’aquest Plec. 
 
Es comprovarà la marca o referència dels captafars retroreflectants abassegats a fi de verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons s'especifica en l'apartat 
7004.6 d’aquest Plec. 
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Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no s'aplicaran de forma 
obligatòria en aquells captafars retroreflectants que aportin el document acreditatiu del reconeixement de la 
marca, segell o distintiu de qualitat del producte, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7004.11 d’aquest Plec, sense 
perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
A fi de garantir la traçabilitat d'aquestes obres, abans d'iniciar la instal·lació dels captafars retroreflectants es 
comprovarà la seva qualitat, segons s'indica en el present Article, a partir d'una mostra representativa dels 
captafars abassegats. 
 
La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos anteriors, podrà, sempre que ho consideri 
oportú, comprovar la qualitat dels captafars retroreflectants abassegats. 
 
La mostra, perquè sigui representativa de tot l’abassegament, estarà constituïda per un nombre determinat de 
captafars retroreflectants, seleccionats aleatòriament d'acord amb el criteri descrit en aquest apartat, deixant sota 
la custòdia de la Direcció d’Obra una altra mostra idèntica a l'anterior a fi de poder realitzar els assajos de contrast 
si fos necessari. Un vegada confirmada la seva idoneïtat, els captafars retroreflectants agafats com a mostra 
seran tornats al Contractista. 
 
L’esmentada presa de mostres es durà a terme d'acord amb els criteris següents:  
 

 De tota obra, independentment de la seva grandària, almenys tres (3) unitats per tipus de captafar.  

 A les obres que requereixin més de vint mil (20.000) captafars retroreflectants, almenys tres (3) unitats per 
cada deu mil (10.000) captafars del mateix tipus.  

 
Es rebutjaran tots els captafars retroreflectants d'un mateix tipus abassegats quan les seves mostres 
representatives, una vegada efectuats els corresponents assajos, no compleixin amb les especificacions, per als 
d'aquest tipus, de la UNE 135366. 
 
En concret, els captafars retroreflectants hauran de superar els següents assaigs: 
 

 Si el cos del captafar disposa de parts metàl·liques haurà de superar l’assaig de resistència a la corrosió 
especificat a la UNE 12899-3. Aquest assaig no serà d’aplicació per aquelles parts metàl·liques 
galvanitzades en calent d’acord amb l’especificat a la UNE-EN ISO 1461. 

 El cos del captafar haurà de superar l’assaig d’envelliment natural especificat a la UNE 12899-3. 

 El dispositiu retroreflectant haurà de superar l’assaig de resistència al impacte especificat a la UNE 
12899-3, per a la classe DH1. 

 El dispositiu retroreflectant haurà de superar l’assaig de resistència al aigua especificat a la UNE 12899-3. 

 El dispositiu retroreflectant haurà de superar l’assaig al envelliment natural especificat a la UNE 12899-3. 
 
Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions anteriors, seran rebutjats i 
podran presentar-se a una nova inspecció, exclusivament quan el seu subministrador, a través del Contractista, 
acrediti que totes les unitats han tornat a ser examinades i assajades eliminant totes les defectuoses o corregint 
els seus defectes. Les noves unitats, per la seva banda, seran sotmeses als assajos de control que s'especifiquen 
en el present apartat. 
 
 

7004.7.2. Control de la unitat acabada 

 
Finalitzades les obres d'instal·lació i abans de complir-se el període de garantia, es duran a terme controls 
periòdics per determinar el nombre de captafars que romanen fixats a la superfície de la barrera o l’ampit o que 
hagin perdut la seva posició original respecte a la direcció del trànsit. 
 
L'obra serà dividida en trams de control el nombre del qual serà funció de la grandària de la mateixa i del nombre 
de captafars d'un mateix tipus utilitzats. Aquests trams de control vindran definits al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 

Es rebutjaran tots els captafars retroreflectants instal·lats dins un mateix tram de control, si en les corresponents 
inspeccions es dóna algun dels supòsits següents:  
 

 El nombre de captafars retroreflectants que han perdut la seva posició original respecte a la direcció del 
trànsit supera el dos per cent (2%) del total dels instal·lats.  

 Més de dos (2) captafars retroreflectants consecutius en tram recte, o més d’un (1) consecutius en corba, 
han perdut la seva posició original respecte a la direcció del trànsit. 

 
Els captafars retroreflectants, d'un mateix tram de control, que hagin estat rebutjats seran executats novament pel 
Contractista, al seu càrrec. Per la seva banda, les noves unitats, abans de la seva instal·lació, seran sotmeses als 
assajos de comprovació especificats a l'apartat 7004.7.1 d’aquest Plec. 
 
La Direcció d’Obra podrà comprovar, tantes vegades com consideri oportú durant el període de garantia de les 
obres, que els captafars retroreflectants instal·lats compleixen les característiques essencials i les especificacions 
corresponents que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 

 
7004.8. Garantia 

 
La garantia mínima dels captafars retroreflectants, instal·lats d'acord amb les especificacions del Projecte, serà de 
dos (2) anys i sis (6) mesos comptabilitzats des de la data de la seva fabricació, i de dos (2) anys des de la data 
d'instal·lació, en el cas de captafars d'utilització permanent.  
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà fixar períodes de 
garantia mínims dels captafars retroreflectants superiors als especificats en el present apartat, depenent de la 
ubicació dels mateixos, de la seva natura, etc. 
  
La Direcció d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars retroreflectants amb períodes de temps entre la seva 
fabricació i instal·lació inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions d'emmagatzematge i conservació no hagin 
estat adequades. En tot cas, no s'instal·laran captafars retroreflectants el període de temps del qual, comprès 
entre la seva fabricació i instal·lació, superi els sis (6) mesos, independentment de les condicions 
d'emmagatzematge. 
 
El subministrador, a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions necessàries per a 
l'adequada conservació dels captafars retroreflectants instal·lats. 
 
 
7004.9. Seguretat i senyalització de les obres 

 
Abans d'iniciar-se la instal·lació dels captafars retroreflectants, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la 
Direcció d'Obra els sistemes de senyalització per a protecció del trànsit, personal, materials i maquinària durant el 
període d'execució de les mateixes. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant 
l'execució de les obres, d'acord amb tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent. 
 
 
7004.10. Amidament i abonament 

 
Els captafars retroreflectants, inclosos els seus elements de fixació, no seran d’amidament independent ja que 
estan inclosos en la corresponent unitat de barrera de seguretat o ampit de nova col.locació. En el cas de 
substitució o col.locació sobre elements ja existents, s’amidaran per unitats (u) realment col.locades. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
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7004.11. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats en el present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les citades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establides en aquest Article 
podrà ser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per realitzar tasques de certificació en 
l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. 
L'abast de la certificació en aquest cas, estarà limitat als materials per als que tals organismes posseeixin la 
corresponent acreditació.  
 
Si els productes, als que es refereix aquest Article, disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que 
asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s'exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a 
tal quan aquest distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència 
  

 UNE 135366. Senyalització vertical. Captafars verticals. Característiques i mètodes d’assaig (pendent 
d’aprovació). 

 UNE-EN 12899-3. Senyals verticals fixes de circulació. Part 3: Delineadors i dispositius retroreflectants.  

 UNE-EN ISO 1461. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes acabats de ferro i acer. 
Especificacions i mètodes d’assaig. 

 
 
 
 

Article 7005. Il·luminació 
 

 

 
7005.1. Definició 

 
Es defineixen com a elements d’il·luminació, al conjunt de dispositius destinats a la creació de l lum artificial per a 
la correcta i suficient identificació dels obstacles, del traçat i de la resta de vehicles que circulen per la via. 
 
Les unitats d’obra que conformen els elements de la il·luminació són, sense caràcter limitatiu: 
 

 Bàculs i columnes. 

 Lluminàries i projectors. 

 Làmpades. 

 Cables elèctrics. 

 Proteccions i posta a terra. 

 Fotocontrols. 

 Equips d’encesa. 

 Quadres de llum. 

 Estacions de baixa tensió. 
 
 
7005.2. Materials 

 

Allò que s'ha disposat en aquest Article s'entendrà sense perjudici d'allò que s'ha establert en el Reial Decret 
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de 
productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CEE, i, en particular, pel que fa als procediments 
especials de reconeixement s'estarà a allò establert en el seu Article 9. 
 
Els bàculs i les columnes són els elements que, ancorats al terreny, suporten les lluminàries. Podran ser de 
qualsevol material resistent a les següents accions, en el grau que s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 
 

 Intempèrie, o amb la deguda protecció contra ella, no permetent l'entrada d'aigua de pluja ni l'acumulació 
d'aigua de condensació.  

 Esforços verticals. 

 Esforços horitzontals. 

 Xoc contra cossos durs. 

 Xoc contra cossos tous. 

 Corrosió.  
 

En particular, podran ser de poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV) recoberta amb poliolefina, amb marcat 
CE i nivell de seguretat passiva segons la UNE-EN 12767. 
 
Les lluminàries i els projectors són els aparells que protegeixen les làmpades. El grau de protecció serà l’indicat al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Les làmpades són els elements que generen la llum. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà el 
tipus de làmpades que s’utilitzaran. 
 
Els cables elèctrics estaran formats per un conductor, de coure, alumini o qualsevol altre metall apte per a la 
conducció de l’electricitat, i estaran protegits per un aïllant plàstic, elastomèric o qualsevol altre material de 
propietats aïllants. 
 
La xarxa de posta a terra estarà constituïda per les piques de terra de cada punt de consum i la xarxa de cable 
soterrat que les connecta, amb el dispositiu de transmissió al terra que defineixi el Projecte. 
 
La instal·lació s’alimentarà d’energia a partir d’estacions de baixa tensió, i el seu funcionament es governarà 
mitjançant els corresponents quadres de llum i centres de comandament. Les seves característiques vindran 
definides al Projecte. 
  
Tota la instal·lació haurà de complir les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a la Baixa Tensió i les 
Instruccions Tècniques Complementàries, així com el Reglament d’eficiència energètica a instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
 
 
7005.3. Execució de les obres 

 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació completa de les 
empreses subministradores de tots els materials utilitzats en la instal·lació objecte del Projecte, així com la marca 
comercial, o referència que aquestes empreses donin a aquesta classe i qualitat. 
 
Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu 
de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 7005.7 d’aquest Plec. En ambdós casos es referenciaran les seves 
característiques tècniques d'acord amb allò que s'ha especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
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7005.4. Control de qualitat 

 
Per a les diverses unitats d’obra que intervenen en aquest Article, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
especificarà el control de recepció del materials a realitzar i el control d’execució, així com les especificacions 
demanades a la unitat acabada. 
 
 
7005.5. Seguretat i senyalització de les obres 

 
Abans d’iniciar-se la instal·lació dels elements constituents de la il·luminació, el Contractista sotmetrà  a 
l’aprovació de la Direcció d’Obra, els sistemes de senyalització per protecció del trànsit, personal, materials i 
maquinària durant el període d’execució de les mateixes.  
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant 
l’execució de les obres, d’acord amb tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent. 
 
 
7005.6. Amidament i abonament 

 
Els bàculs i columnes s’amidaran per unitats (u) col·locades al punt d’il·luminació definitiu. 
 
Les lluminàries i projectors s’amidaran per unitats (u) col·locades al punt d’il·luminació definitiu. 
 
Les làmpades s’amidaran per unitats (u) col·locades, independentment de les lluminàries i projectors, tret que el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars especifiqui que el seu abonament queda inclòs dins de la unitat de 
lluminària o projector. 
 
Els cables elèctrics s’amidaran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats en els Plànols. En el preu 
d’abonament s’inclou la part proporcional d’escreixos en arquetes o altres.  
 
Els quadres de llum i les estacions de baixa tensió s’amidaran per unitats (u) de cada tipus, instal·lades als punts 
indicats als Plànols. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars especificarà la forma d’amidament de les proteccions i els 
elements de posta a terra, els elements de fotocontrol, i els equips d’encesa, així com de les unitats auxiliars, com 
fonamentacions, rases, rebliments, etc. per a l’execució de les obres. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
7005.7. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats en el present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les citades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establides en aquest Article 
podrà ser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per realitzar tasques de certificació en 
l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.  
L'abast de la certificació en aquest cas, estarà limitat als materials per als que tals organismes posseeixin la 
corresponent acreditació.  
 
Si els productes, als que es refereix aquest Article, disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que 
asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s'exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a 
tal quan aquest distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 

 
 
Normes de referència 
  

 UNE-EN 12767. Seguretat passiva de les estructures suport de l’equipament de la carretera. Requisits i 
mètodes d’assaig. 

 Reial Decret 1890/2008: de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica a 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 Reial Decret 842/2002: de 2 d’agost de 2002, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per a la Baixa 
Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries. 
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Article 800. Transport addicional 
 
 
 
800.1. Definició 

 
Es defineix com a transport addicional el corresponent a recorreguts addicionals als màxims fixats, per a cada 
unitat d'obra contractada, indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Per tant, perquè el transport 
addicional sigui considerat com a unitat d'obra, haurà  d’estar expressament indicat en el dit Plec, així com els 
recorreguts màxims esmentats. En cas contrari, es considerarà que tot transport està inclòs en la unitat 
corresponent sigui quin sigui el recorregut a realitzar. 
 
En cap cas s'aplicarà aquest concepte als transports que realitzi el Contractista com a conseqüència d'haver 
escollit voluntàriament procedències de materials, o zones de dipòsit o abocador, diferents de les que figuren en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, de les que hagin estat assenyalades per la 
Direcció d’Obra. 
 
 
800.2. Execució del transport 

 
Els transports addicionals s'efectuaran en vehicles adequats per al material que es desitgi transportar, proveïts 
dels elements que es precisin per evitar qualsevol alteració perjudicial del material transportat i el seu possible 
abocament sobre les rutes emprades. 
 
 
800.3. Amidament i abonament 

 
El transport addicional s'amidarà per tones quilòmetre (t . km), obtingudes com a producte del pes de materials a 
transportar en tones (t), per la longitud del recorregut addicional, en quilòmetres (km), mesurats d'acord amb el 
següent: 
 
La unitat de mesura del material a transportar serà la mateixa adoptada al Projecte per al transport no abonable 
del material de que es tracti, i, si és necessari, es realitzarà la seva conversió al pes en tones (t) mitjançant uns 
coeficients de pas que, si no estan previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, hauran de fixar-se 
contradictòriament pel Contractista i la Direcció d’Obra. A no ser que en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars s'especifiqui la forma de fer-ho, no es descomptarà la humitat del pes de materials a transportar. 
 
La amidament del recorregut addicional s'expressarà en quilòmetres (km). La longitud del recorregut addicional 
s'obtindrà deduint el màxim dels previstos, per al material de què es tracti, de la distància entre els centres de 
gravetat, en la seva posició inicial i final, dels volums transportats del mateix material. Aquesta distància es 
mesurarà per la Direcció d’Obra al llarg de la ruta transitable més curta de les existents, incloent entre elles els 
camins provisionals que sigui necessari habilitar per a la realització de l'obra, i sigui quina sigui la ruta que utilitzi 
el Contractista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Article 8001 Elements prefabricats de formigó 
 
 

 
8001.1. Definició 

 
Es recullen sota aquest concepte els elements estructurals prefabricats de formigó armat o pretesat, autoportants, 
emprats per a la construcció de les estructures, fabricats en un espai diferent del de la seva ubicació definitiva, bé 
en un taller de prefabricació, o bé dins la zona delimitada per les obres. 
 
S’inclouen en aquest Article els elements prefabricats que siguin una alternativa, presentada pel Contractista, a 
les solucions a realitzar in situ definides al Projecte. 
 
Queden, per tant, exclosos tots els elements prefabricats que es contemplin en el Projecte, quina definició, 
característiques, plànols, plec de prescripcions i preus vindran definits al mateix. 
 
 
8001.2. Execució de les obres 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Per cada element a realitzar in situ definit al Projecte, que el Contractista proposi canviar a prefabricat, aquest 
haurà de presentar a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació, una Memòria explicativa del canvi proposat, un 
Annex, en cas de que la Direcció d’Obra ho consideri necessari, amb tots els càlculs justificatius de la solució 
adoptada, amb les mateixes hipòtesi de càrrega, coeficients de seguretat, hipòtesi de càlcul, característiques dels 
materials i proves de càrrega, que les utilitzades en el Projecte original, uns Plànols amb la definició inequívoca 
de tots els elements, un Plec de Prescripcions a complir pels elements prefabricats, un Pla de control de qualitat i 
la descripció de tot el procés de muntatge. 
 
L’execució de les unitats d’obra on intervinguin aquests elements prefabricats, no es podrà començar fins que ho 
aprovi la Direcció d’Obra, infraestructures.cat, i si s’escau, la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
En quant a transport, abassegament en obra i muntatge, es seguiran les indicacions dels Article 76 i 99 de la 
"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 
 
Les formes, quanties i detalls dels diferents elements prefabricats seran els indicats en els Plànols. No s'admetrà, 
excepte decisió expressa per part de la Direcció d’Obra, cap modificació de les formes que afecti en l'aparença 
externa de l'obra tal com es defineix en els Plànols. Qualsevol altra modificació de les quanties, resistències dels 
materials, detalls o procés constructiu definits en Projecte podrà sotmetre's per part del Contractista a l'aprovació 
de la Direcció d’Obra, sempre que estigui justificada tècnicament i no suposi menyscapte algun en la qualitat i 
durabilitat de l'obra. 
 
Es seguiran les indicacions de l’apartat 79.3 i de l’Article 91 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o 
normativa vigent que la substitueixi, en allò referent al control de qualitat. 
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8001.3. Amidament i abonament 

 
L’amidament i abonament de cada tipus d’element prefabricat, es realitzarà segons la unitat d’amidament i 
abonament que li correspongui, prèvia aprovació per la Direcció d’Obra, infraestructures.cat, i si s’escau, la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
 
En l’abonament d’aquesta unitat d’obra s’inclouen totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a la 
fabricació de les peces, el seu trasllat a obra, el muntatge en el seu lloc definitiu, amb tots els treballs i materials 
auxiliars que es requereixin, els assajos, controls de qualitat i proves de càrrega que s’hagin previst, així com, per  
a cada element prefabricat, la Memòria, Annexos, Plànols, Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i visat. 
 
 
8001.4. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
 
 

Article 8002. Hidrosembra 
 
 

 
8002.1. Definició 

 

Es defineix com hidrosembra, la tècnica de sembra mecànica que consisteix en la projecció sobre un terreny 
d’una barreja aquosa de llavors, fixadors, fertilitzants i additius.   
 
 
8002.2. Materials  

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 

8002.2.1. Llavors 

 

 

8002.2.1.1. Definició 

 
Es defineix com a llavor l’embrió capaç de germinar i desenvolupar-se que dóna lloc a una espècie vegetal 
d’iguals caràcters als de l’espècie progenitora. 
 
 

8002.2.1.2. Condicions generals de les llavors 

 
Les llavors tindran les característiques morfològiques i fisiològiques de l’espècie escollida al Projecte. Per a 
qualsevol partida de llavors la Direcció d’Obra podrà exigir el certificat original de composició específica de la 
mescla. 
 
El grau de puresa mínim admès serà del noranta-cinc per cent (95 %) del seu pes material envasat, excepte per 
les de tipus estàndard en que s’admetrà un grau inferior. El poder germinatiu serà, al menys, del vuitanta-cinc per 
cent (85 %).  
 
En el moment de la sembra no presentaran símptomes d’haver sofert atacs de fongs, bacteris, insectes o 
qualsevol altra plaga. 
 
Cada espècie es subministrarà en envasos individuals segellats o en sacs cosits, identificats i retolats amb el nom 
i les característiques de la llavor. 
 
 

8002.2.1.3. Elecció d’espècies de la hidrosembra 

 
La capa herbàcia ha de permetre estabilitzar i estructurar el sòl per tal de poder implantar posteriorment la 
vegetació arbòria i arbustiva. Tenint en compte això, la barreja d’espècies herbàcies escollida haurà de complir 
els següents condicionants: 
 

 Que s’adaptin a les condicions climàtiques i edafològiques de la zona. 

 Que s’integrin en el paisatge. 

 Que el seu manteniment sigui baix. 

 Que alguna de les espècies de la barreja sigui de germinació immediata i desenvolupament radicular 
ràpid per poder fixar el sòl abans que s’erosioni. 

 Que les etapes de germinació i màxim desenvolupament estiguin ben repartides al llarg de l’any, per 
garantir un bon recobriment en tot moment. 

 Que la majoria de les espècies disposin d’un aparell radicular potent per poder fixar el sòl. 

 Que el desenvolupament en alçària no sigui molt alt (port baix, mig), ja que s’originarien per una banda, 
problemes de competència per la llum amb els arbusts, i per altra, la integració paisatgística es faria més 
difícil. 

 Que hi hagi espècies fixadores de nitrogen: barreja basada en gramínies i lleguminoses, ja que les 
segones fixen el nitrogen atmosfèric necessari per a les primeres i complementen el seu aparell radicular 
pivotant amb el fasciculat de les gramínies. 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà les característiques concretes i les espècies de la 
hidrosembra a aplicar. 
 
 

8002.2.2. Aigua de reg 

 
L’aigua a utilitzar per al reg de les plantacions i sembres, així com en els regs necessaris de conservació, haurà 
de ser de qualitat agronòmica. 
 
Qualsevol aigua emprada per al reg, haurà de complir els següents condicionants quant a qualitat: 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 412 de 445 
 

 

 pH comprès entre sis ( 6 ) i vuit ( 8 ). 

 Conductivitat elèctrica a 25º C  inferior als 2,25 dS/m. Òptim: inferior a 1.5 dS/m. 

 Contingut en sals solubles: < 2 g/l. 

 SAR (relació d’absorció de sodi). No ha de ser superior a 18. Aquest índex s’ha de considerar 
conjuntament amb el de la salinitat ja que quan més alta és la salinitat els valors d’índex del SAR 
admesos són més baixos. 

 El valor de K (continguts dels ions en g/l.), ha de ser superior a 1,2. 

 El valor del carbonat sòdic residual (CRS), definit per: 
CRS = (CO3 + CO3H-) - (Ca++ + Mg++), on els ions s’expressaran en miliequivalents cada litre, ha de ser 
menor de 2,5 meql. 

 Oxigen dissolt: > 3 mg O2/l. 

 Contingut en sulfats (SO4 
2-) < 0,9 g/l, el de clorurs (Cl -) < 0,29 g/l i el de bor (B -) no sobrepassar els 2,5 

mg/l. 

 No contenir bicarbonat ferrós, àcid sulfúric, plom, seleni, arsènic, cromats ni cianurs. 

 Límit de Escherichia coli per a organismes patògens: <10 ufc/cm3. 
 

 
8002.2.3. Additius per millorar la hidrosembra 

 
 

8002.2.3.1. Productes nutricionals: adobs i bioactivadors 
 
Són adobs els productes de components orgànics, minerals o complexes que s’afegeixen al sòl per aconseguir 
una terra amb els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
Són bioactivadors els productes que activen el creixement i desenvolupament de les plantes aportant components 
directament aprofitables per aquestes. 
 
Tots els productes utilitzats procediran de cases comercials acreditades i hauran de ser de composició igual o 
semblant a les especificades a continuació: 
 

 Adobs:  
 

o Adob orgànic d’assimilació immediata per a hidrosembra (15% àcids fúlvics,  15% extracte húmic, 
85 % de matèria orgànica sobre matèria seca). Dosi aproximada: 110 g/ m2. 

o Adob inorgànic d’alliberació lenta per a hidrosembra, tipus 15-15-15 (15% Nitrogen, 15% Fòsfor i 
15% Potasi) o similar. Dosi: de 20 a 50g/m2. 

 

 Bioactivadors: 
 

o Fixador que alhora fa de bioactivador d’arrels a base d’extracte d’algues marines (matèria activa: 
àcids poliurònics). Dosi aproximada: 90 gr/ m2. 

 
Tots aquests productes han d’estar exempts d’elements estranys i singularment de llavors de males herbes. 
Normalment, aquests productes –n’hi ha molts que tenen propietats higroscòpiques– vénen ensacats per evitar 
que la humitat ambiental els degradi. 
 
Els embalatges, etiquetes o documents comercials que acompanyen als productes han de dur la següent 
informació: 
 

 Pes sec o volum net i brut garantit. 

 Tipus de presentació física. 

 Composició química. 

 Riquesa en cada nutrient. 

 Equilibri entre nutrients. 

 Data d’envasat i temps recomanat d’ús. 

 Nom, raó social i marca enregistrada. 
 

L’emmagatzematge dels envasats es farà en un lloc cobert i lliure d’humitats i a l’ombra. 
 
En aquells casos en què el producte és subministrat a pes, s’ha de tenir una garantia per part del fabricant de la 
classe del producte. Quan el producte es presenta líquid, ha d’anar en bidons o ampolles suficientment 
identificades. 
 
La dosificació dels adobs a emprar serà com a màxim la indicada per les cases comercials subministradores i 
tolerada per la legislació vigent. Aquesta dosificació, sempre que, a criteri del Director de l’Obra es consideri 
viable, es reduirà al màxim. 
 

Els productes fertilitzants han d’ajustar-se en tot a la normativa vigent. 
 
 

8002.2.3.2. Estabilitzador del sòl – fixador  
 

Són productes que aplicats a l'hidrosembra, formen una pel·lícula homogènia, estable i permeable al terreny que 
hi subjecta la barreja de llavors i mulch. Els fixadors han de complir les característiques tècniques següents: ser 
miscibles amb l’aigua, estables a la llum del sol, no perjudicar la germinació i creixement de les plantes, i han de 
ser compatibles amb els fertilitzants. 
 
La mescla d’hidrosembra ha d’incorporar sempre aquest producte, independentment de la climatologia de la zona 
a revegetar. Altres condicions que hauran de complir els estabilitzadors són: 
 

 Formar una capa superficial resistent a l’erosió i d’un gruix semblant al que, raonablement, pugui ser 
afectat per aquella. 

 Utilitzables per polvorització. 

 No combustibles per polvorització. No tòxics i biodegradables. 

 Degudament avalats en les seves propietats per assajos estandarditzats. 

 Resistents a gelades. 
 
Abans del inici dels treballs, el Contractista sotmetrà a la conformitat de la Direcció de l'Obra el tipus 
d’estabilitzador que es farà servir, presentant, alhora, una memòria on s’incloguin els resultats dels assajos que 
avalin les propietats dels productes. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà els additius (productes nutricionals i/o estabilitzadors) i 
les condicions en les que es podran emprar. 
 
 
8002.3. Execució de l’obra 

 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Els treballs d’hidrosembra consistiran en el subministrament de tots els materials, mà d’obra i equip necessaris, 
així com l’execució de totes les operacions relacionades cronològicament a continuació: 
 

 Introducció d'aigua en el tanc de la hidrosembra fins a cobrir la meitat de les paletes de l’agitador.  

 A continuació s'incorporarà el mulch evitant la formació de blocs o grumolls en la superfície de l'aigua.  
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 S'afegirà aigua fins a completar les tres quartes (3/4) parts de la capacitat total del tanc, mantenint en 
moviment les paletes de l'agitador. Simultàniament, s'incorporaran les llavors, adobs i possibles additius.  

 Es tindrà en marxa l'agitador durant almenys deu (10) minuts abans de començar la sembra, per afavorir 
la dissolució dels adobs i estimular la facultat germinativa de les llavors. Mentrestant, es seguirà omplint 
d'aigua el tanc fins que faltin uns deu (10) centímetres i llavors s'afegirà el producte estabilitzador de sòls.  

 No es començarà el procés de sembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els 
seus components.  

 Un o dos minuts abans del començament, s'accelerarà el moviment de les paletes dels agitadors per 
aconseguir una millor homogeneïtzació de la barreja.  

 La sembra es realitzarà a través del canó de la hidrosembradora, si és possible l'accés fins al punt de 
sembra, o en cas contrari, per mitjà d'una o diverses mànegues endollades al canó. La projecció de la 
barreja es realitzarà de tal manera que no incideixi directament el raig en la superfície a sembrar per 
evitar que durant l'operació es produeixin moviments de fins en el talús, i es farà descrivint cercles, o en 
ziga-zaga, per evitar que la barreja projectada escorri pel talús. La distància entre la boca del canó (o de 
la mànega) i la superfície a tractar és funció de la potència d'expulsió de la bomba, oscil·lant entre 20 i 70 
m.  

 
Quan les condicions climatològiques, humitat excessiva, forts vents i altres factors, dificultin la realització de les 
obres i l'obtenció de resultats satisfactoris, es suspendran els treballs, que solament es reprendran quan siguin 
una altra vegada favorables les condicions, o quan s'hagin adoptat mesures i procediments alternatius o 
correctius aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
El canó de la hidrosembradora ha d'estar inclinat, per sobre de l'horitzontal per aconseguir una bona distribució, 
és a dir, el llançament ha de ser de baix a dalt.  
 
En el cas de terraplens la base dels quals no sigui accessible es recorrerà a posar mànegues de manera que un 
altre operador pugui dirigir el doll des de baix. Aquesta mateixa precaució s'ha de tenir quan hi hagi vents forts o 
es doni qualsevol altra circumstància que faci previsible una distribució imperfecta en llançar el raig des de la part 
alta de la hidrosembradora. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà les quantitats i característiques dels diferents components 
de la hidrosembra, i s’efectuarà en els espais indicats en els Plànols. 
 
 
8002.4. Control de qualitat 

 
 

8002.4.1. Control de recepció dels materials 

 
El Contractista haurà d’obrir, en presència de la Direcció d’Obra, els envasos dels materials aportats a l’obra, així 
com facilitar una quantitat de 100 gr de cada material per la constatació, mitjançant les anàlisi corresponents, de 
que el tipus i qualitat dels materials son els especificats al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i a la 
documentació lliurada prèviament pel Contractista.  
 
 

8002.4.2. Control d’execució 

 
A la zona a hidrosembrar es col·locarà una planxa d'1 m2, que serà la unitat d’amidament de la hidrosembra. El 
material d'aquesta planxa ha de ser absorbent, porós i permeable. La planxa estarà fixada al terreny per evitar el 
seu lliscament a causa del pes de la barreja o mescla. La Direcció d’Obra determinarà la freqüència d’aquest 
assaig. 
 
Una vegada realitzada la hidrosembra es recollirà la mostra de la planxa  i s'analitzarà, comprovant si les 
quantitats de cada material són les establertes per a aquest tipus d'hidrosembra i si, per tant, la qualitat de la 
barreja o mescla és la indicada. 
 

 
8002.5. Amidament i abonament 

 
L’amidament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m2) realment hidrosembrats i mesurats sobre els 
perfils dels Plànols. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou les llavors seleccionades, els adobs i altres materials especificats al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, els regs, així com totes les operacions necessàries per al seu correcte 
desenvolupament i manteniment fins a la seva recepció d’acord amb el que indiqui el Contracte d’execució. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 

Article 8010. Canalitzacions per a xarxa de telecomunicacions 
 
 
 
8010.1. Definició 

 
Aquest article té per objecte la definició de les especificacions tècniques per a l’execució de la infraestructura de 
xarxes soterrades de telecomunicacions interurbanes. 
 
Es defineix la canalització per a xarxa de telecomunicacions com la conducció formada per un conjunt de 
conductes de Polietilè d’Alta Densitat (PEAD) conformats en un prisma de formigó en la qual s’hi intercalen 
pericons de registre o connexió . 
 
La infraestructura de la canalització per a xarxa de telecomunicacions està formada per: 
 
- Conduccions soterrades a berma o voral i conduccions superficials, fent ús dels mitjans de fixació 

adequats, en túnels, ponts o viaductes, d’ús exclusiu per a l’estesa de cables de telecomunicacions. 
 
- Elements de registre o pericons per a l’estesa de cables i la instal·lació d’elements passius de 

telecomunicacions. 
 
- Elements auxiliars: 
 

- Separadors 
- Obturadors de conductes 
- Fil guia 
- Cinta o banda senyalitzadora 
- Canaletes 

 
- Espais de Reserva de per a la instal·lació d’equipament actiu o passiu de telecomunicacions. 
  
 

8010.1.1. Conduccions 

 
La canalització projectada haurà de complir els següents aspectes: 
 
La traça serà, sempre que sigui possible, paral·lela a la infraestructura viària, dintre de la seva zona d’afectació, i 
més concretament pel voral de la calçada, tot respectant la possible canalització elèctrica. 
 
Es farà ús de les solucions constructives particulars atenent al tipus de via per on discorre la canalització: calçada 
convencional sobre plataforma consolidada, camins de terra, ponts o viaductes, i túnels naturals o artificials. 
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La canalització es disposarà per un dels dos costats de la carretera (berma o voral). Es podran projectar canvis 
de costat per evitar zones amb terrenys poc consistents, obstacles, o simplement per millorar la viabilitat tècnica 
del projecte. 
 
Els canvis de costat de la traça es realitzaran mitjançant encreuaments perpendiculars a la traça de la carretera, 
fent ús de tècniques adequades per protegir la canalització del trànsit rodat. 
 
La canalització estarà formada per un conjunt de conductes de quaranta mil·límetres (40 mm) de diàmetre de 
Polietilè d’Alta Densitat (PEAD) conformats en un prisma de quatre (4) conductes de base. 
 
El número de conductes de la canalització serà uniforme en tota la traça i dependrà de la tipologia de la 
infraestructura viària segons la taula 8010.1: 
 
 

TAULA 8010.1 
NÚMERO DE CONDUCTES SEGONS LA CLASSIFICACIÓ DE LES CARRETERES 

TIPOLOGIA DE CARRETERES NÚMERO DE 
CONDUCTES Classificació Funcional Classificació Tècnica 

Xarxa Bàsica de Carreteres 

Autopista 16 

Autovia 16 

Convencional desdoblada ( 2 calçades) 12 

Convencional (1 calçada) 8 

Xarxa Comarcal de Carreteres 
Convencional desdoblada ( 2 calçades) 8 

Convencional (1 calçada) 4 o 3 (1) 

Xarxa Local de Carreteres 
Convencional (1 calçada) 4 o 3 (1) 

Camins rurals 4 o 3 (1) (2) 

 
 (1) De forma excepcional en aquest cas es pot projectar fer ús d’un tritub de 3 conductes de 40 mm PEAD. 
 (2) De forma excepcional, en els cas de caminis rurals es pot projectar fer ús d’un conducte de 40 mm PEAD. 

 
 

 
8010.1.2. Pericons 

 
Els pericons són elements de registre de la canalització que tenen per objectiu possibilitar l’estesa de cables i les 
connexions de les xarxes que s’instal·laran pels conductes. 
 
Sempre que sigui possible es farà ús de pericons prefabricats de formigó armat, encara que es podrà projectar la 
construcció mitjançant tècniques “in situ” en els casos que es justifiqui al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 

8010.1.2.1. Tipologia de pericons 

 
Els diferents tipus de pericons es distingeixen per la seva dimensió i profunditat, i estan condicionats a la seva 
funcionalitat d’acord amb la Taula 8010.2 
 

TAULA 8010.2 
TIPUS DE PERICÓ SEGONS LA SEVA FUNCIONALITAT 

US 
TIPUS DE 
PERICÓ 

DIMENSIONS INTERIORS (mm) 
SITUACIÓ 

BASE ALÇADA 

Registre Classe A 400 400 540 Berma 

Connexió Classe C 1200 700 900 Berma 

 

 
8010.1.2.2. Criteris d’ubicació 

 

- Els pericons s’ubicaran sempre a una distancia màxima de 500 metres entre ells, sempre i quan no hi hagi 
cap canvi en la infraestructura viaria, com ara túnels, ponts o viaductes. També caldrà tenir en compte ubicar 
pericons en els creuaments amb altres infraestructures viàries. 

 

- En el cas de túnels, ponts o viaductes, s’ubicaran pericons en els dos extrems de la infraestructura, com a 
transició de la canalització. 

 

- S’ubicaran dintre de l’àmbit d’afectació de la carretera, preferiblement a la berma, i sempre fora de la 
plataforma asfaltada. 

 

- Caldrà analitzar en cada cas la ubicació del pericó per tal de garantir que aquesta no perjudiqui a les zones 
atalussades de la plataforma viaria, projectant en cada cas les solucions estructurals necessàries, com poden 
ser murs o pantalles de protecció. 

 

- En els pericons de connexió caldrà preveure elements de protecció i seguretat del tràfic rodat, com ara 
tanques de formigó (tipus New-Jersey) tenint en compte la seva accessibilitat i seguretat en l’explotació de la 
infraestructura. 

 
 

8010.1.2.3. Criteris de selecció 

 

- Com a norma general, es projectarà sempre la instal·lació de pericons de registre de classe A, excepte cada 
2.000 metres de canalització, on s’instal·laran pericons de connexió de classe C. Aquests serviran com a 
punts d‘interconnexió d’una futura estesa, i per a la ubicació d’elements de xarxa. 

 

- També es podrà projectar la instal·lació de pericons de connexió de classe C en punts identificats com a 
singulars, com ara creuaments amb altres infraestructures viàries. 

 
 

8010.1.2.4. Tapes 

 

- Els marcs i tapes dels pericons seran sempre de fosa dúctil, i es muntaran seguint la normativa vigent. 
 

- Aquest conjunt de marc i tapes serà de classe D400 segons la Norma UNE-EN 124, amb tanca de seguretat. 
 
 

8010.1.2.5. Identificació 

 
Els pericons i tapes s’identificaran mitjançant els logotips i etiquetes d’identificació corresponents a les 
especificacions de codificació i documentació de xarxes de telecomunicacions que s’estableixin entre el promotor 
i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, en endavant CTTI. 
 
 

8010.1.3. Elements auxiliars 

 
8010.1.3.1 Separadors 

 
Els separadors de conductes són els elements per mantenir solidaria, en el interior de la excavació, l’estructura de 
la canalització composta per varis tubs. 
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El sistema de bloqueig dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el desarmat accidental del 
conjunt al llarg de la seva manipulació i posta en obra.  El esforç de extracció del conducte col•locat en el 
separador no serà inferior a 30 N. 
 
 

8010.1.3.2 Obturadors de conductes 

 
Els conductes una vegada connectats amb els pericons, se’ls hi col·locarà una peça d’obturació, mitjançant un 
element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 
 
Els obturadors seran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia deposat en el interior dels conductes amb la 
finalitat d’estendre els conductes o cables. Quedaran totalment fixes al conducte i dotaran als tubs d’estanquitat. 
 
Es distingeixen dos tipus d’obturadors segons el tub estigui amb o sense cables: 
 
- Obturadors mecànics per a conductes buits 
 
- Obturadors inflables per a conductes amb cables 
 
 

8010.1.3.3 Fil guia 

 
Fil que s’utilitza per l’estirat del cables i subconductes dins de la conducció principal 
 
 

8010.1.3.4 Cinta o banda senyalitzadora 

 
Cinta de senyalització que té per objectiu senyalitzar convenientment la línia sota la qual es troba la canalització 
 
 

8010.1.3.5 Canaletes 

 
Canal metàl·lica per a cobrir el recorregut dels cables per raons estètiques i de protecció enfront d’elements 
externs sota els taulers dels ponts. 
 
 

8010.1.4. Espais de reserva 

 
En el cas que el projecte de la carretera tingui prevista la instal·lació de casetes d’intempèrie per ubicar-hi 
quadres elèctrics per a la il·luminació de la via o sistemes de seguretat i control de trànsit, el capítol de 
telecomunicacions tindrà en compte la instal·lació o integració en el conjunt d’instal·lacions de la via d’un espai 
específic per a l’allotjament exclusiu d’equipament de telecomunicacions. 
 
Les condicions mínimes d’aquest espai seran: 
 

- Dimensions mínimes: 280x200x234 cm 
 

- Estructura prefabricada de formigó armat. 
 

- Porta d’accés i reixes de ventilació. 
 

- Connexió a la infraestructura de telecomunicacions mitjançant canalització amb el doble de tubs que la 
dimensionada a la via. 

 

- Accessibilitat a l’escomesa elèctrica. 
 

- Accessibilitat física des de la via. 
 
 
8010.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici d'allò establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Independentment de l'anterior, s'estarà, en tot cas a allò que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 

8010.2.1. Formigó 

 
El formigó per a la confecció del prisma serà del tipus HM-20, el dels pericons serà del tipus HM-25 i compliran tot 
allò establert a l’article 610 d’aquest Plec . 
 
 

8010.2.2. Tubs de polietilè d’alta densitat i tritubs 

 

Han de ser dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
perill per 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. 
 
Els conductes estaran extrussionats amb polietilè verge d’alta densitat (PEAD), admetent l'ús d'additius distribuïts 
homogèniament del tipus i continguts que s’anomenen a continuació: 
 

- Estabilitzador ultraviolat en proporció inferior al dos per mil (0,2%) 
 

- Antioxidant en proporció inferior a l’u per mil (0,1%) segons la UNE 53151 
 

- Colorant en proporció inferior a l‘u per cent (1%) 
 
El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53375 no serà inferior al dos per cent (2%) ni superior al 
tres per cent (3%) en pes. 
 
La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53375 no haurà de superar el valor de la 
microfotografia cinc (5) i la mitjana en sis (6) mostres no superarà el valor quatre (4). 
 
Els tubs estaran exempts de fissures i bombolles, presentant la superfície exterior, i fonamentalment la interior 
dels tubs, un aspecte llis sense ondulacions o d'altres defectes. 
 
No s'admetran en els tubs porus, inclusions, taques, falta d'uniformitat en el color o qualsevol altre defecte o 
irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
 
Els extrems dels tubs es tallaran fent una secció perfectament perpendicular al eix del tub i els seus extrems es 
deixaran nets, sense retalls ni rebaves. 
 
Els tubs hauran de complir les especificacions següents: 
 
Densitat      > 0.945 gr/cm3  UNE-EN ISO 1183 
Resistència a tracció     > 200 kg/cm2  UNE-EN 12201 
Resistència a l'enfonsament    >1800 kpa recp. 95% 2,5 mi ASTM 2412 
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Allargament al trencament mínim   350% 
Resistència a tracció després envelliment  (48h/100ºC) 80% segons origen  
Allargament trencament després envelliment (48h/100ºC) 80% segons origen  
Índex de fluïdesa     0.40 gr/10 min UNE-EN ISO 1133 
Temperatura de Vicat 1 kg ºC    >110ºC UNE-EN ISO 306 
Conductivitat tèrmica (kcal/mºC)   0,35 
Retracció (mm/mºC)     0,2 
Estanquitat sense pèrdues    3.6 kg/cm2 1min. UNE-EN 12201 
 
 

8010.2.2.1. Característiques mecàniques 

 
A. Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament 
 
Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació. Per tant, una fracció de conducte 
s’estirarà per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant aquest procés el conducte no 
ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan es retira la tensió, el conducte ha de tornar a la seva longitud 
original. 
 
Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de sis-cents mil·límetres (600 mm) de tub de sis kilo Newtons (6 
KN), l’elongació no ha de superar quinze mil·límetres (15 mm) en una distància de cinc-cents mil·límetres (500 
mm). 
 
Després de  dos minuts i cinc dècimes (2,5 min.) sense càrrega, l‘increment de distància del punt anterior no ha 
de superar els cinc mil·límetres (5 mm). 
 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
 
B. Resistència a l’aixafament 
 
La funció del conducte és ser una protecció pel cable. Per tant, ha de ser dur i resistir una certa força 
compressora o esclafadora. 
 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. La resistència a la impacte serà superior a mil vuit-cents kilo 
Pascals (1.800 kPa). 
La mostra ha de recuperar el noranta-cinc per cent (95%) del seu diàmetre extern original en menys de dos 
minuts i trenta segons (2,5 min.)  
 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
 
C. Impacte a baixa temperatura 
 
Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç d’aguantar la 
caiguda lliure d’una certa càrrega existent. Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més 
desfavorable pel conducte. 
 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. 
 
El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC durant una hora. 
 
Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o esquerda la 
caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 
 
D. Reversió per calor 
 
Quan el conducte és sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció és 
considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà doncs, a una determinada 
temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. 

 
El test es realitzarà segons la norma UNE-EN ISO 2505. 
 
La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 
 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 
Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 
 
E. Fregament extern 
 
Quan un conducte s’instal·la mitjançant un sistema manual d‘instal·lació, existeix una relació de fregament entre 
dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el conducte principal i el subconducte. 
 
Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. condicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora. 
 
Es posarà una part de 425 mm de PVC de conducte principal com a pla inclinat i partint d’una posició horitzontal 
es determinarà l’angle necessari perquè cada mostra comenci a baixar per aquest pla per la seva força de 
gravetat. 
 
Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a partir de la fórmula: 
Coeficient de fregament = tan (angle suspès). 
 
F. Fregament intern 
 
La longitud i facilitat amb què un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat per les propietats de 
fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda a utilitzar per la seva instal·lació 
si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de fregament intern del conducte. 
 
Es calcularà seguint la norma Bellnucli TR-TSY-000356 i la Bellnucli TA-NWT-000356. 
 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable sense lubricar serà 
inferior a 0,1. 
 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d’estesa de cable serà 
inferior a 0,056. 
 
G. Resistència ambiental 
 
El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació i posteriorment, ha de suportar l’atac 
medi ambiental que el rodeja. 
 
Es calcularà sobre una mostra d‘1 metre de longitud, que es submergirà en una solució al 10% Antarox (Igepal) 
CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 
 
Una vegada extreta la mostra de la solució no podrà oferir signes de trencament o esquerdes. 
 
La vida útil ha de ser de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant intern tipus 
Silinucli tingui també aquesta vida útil. 
 
H. Memòria de bobinat 
 
Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia recta i no mostrar 
signes que dificultin la seva instal·lació. 
 
Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 
 
I. Radi de curvatura mínim 
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El radi de curvatura mínim serà 10 vegades el diàmetre extern. 
 
 

8010.2.2.2. Característiques elèctriques 

 
La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40, segons la norma UNE 53-030. 
 
La resistivitat transversal (ohms * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-032. 
 
 

8010.2.2.3. Característiques químiques 

 
Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, etc.), no 
essent conductors d’electricitat. 
 
 

8010.2.2.4. Formació del tub 

 
El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) permanent de 
manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del conducte. Aquesta capa o 
lubricant sòlid estarà distribuït uniformement en tot l’interior del tub tant en secció transversal com longitudinal. 
 
 

8010.2.2.5. Dimensió i tolerància 

 
Els tubs tindran un diàmetre exterior de 40 mm i una paret de 3,5 mm. Per tant, el diàmetre interior serà de 33 
mm. 
 
Els tritubs estaran formats per tres tubs de les mateixes dimensions de 40 mm i una paret de 3 mm disposats en 
una pla horitzontal i units entre si per una membrana de 4 mm de gruix.  
 
A. Diàmetre exterior 
 
Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 
 
El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistants de la circumferència del 
conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 
 
B. Espessor de la paret 
 
L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 
 
L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistants al voltant de la circumferència 
del conducte amb algun aparell de mesura adequat. 
 
Aquesta mesura inclourà la capa interior de lubricant sòlid del conducte. 
 
C. Ovalitat 
 
Al ser el conducte de 3mm d’espessor, l’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines serà del 3%. 
 
 

8010.2.2.6. Fabricació 

 
El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà circular amb 
un espessor de paret uniforme. 
 

Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les formes del tub, 
i no s’admetran manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 
 
Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les superfícies exterior 
i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 
 
No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o irregularitat que 
pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
 
Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment de la Norma 
ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 
 
Corda d’arrossegament 
 
Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de polietilè/poliester per la 
posterior estesa del fil guia a la interior del tub. La corda s’inserirà al tub en el moment en què aquest sigui 
fabricat. 
 
La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en què sigui introduïda. 
Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 
 
Longituds de subministrament 
 
La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub de fins 4000 
metres si es requereix. 
 
Temperatura de bobinat 
 
La temperatura de la paret exterior del tub mesurada a la línia de producció abans de que aquest tub es bobini 
haurà de ser inferior a 22ºC. 
 
Laboratori de control de qualitat 
 
Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l‘instrumental necessari per realitzar totes les proves 
especificades. 
 
 

8010.2.2.7. Marcatge i color 

 
El conducte es marcarà amb lletres de color de manera que contrastin amb les del tub. 
 
La llegenda estarà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm d’alçada mínima. 
 
La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 
 

- El nom del fabricant 

- PEAD 40/34 

- El número de lot / any de fabricació 

- La comptabilització o metratge a cada metre. En el cas que es requereixi, cada bobina tindrà una 
comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest número junt amb 
la distància mesurada. 

- Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d’Obra. 

- Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 
 
La precisió de la longitud del marcatge estarà dins de l‘1%. 
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El color dels tubs serà groc, en cas de que els tubs siguin d’un altre color, previ a la seva col·locació en obra el 
personal del CTTI assignat al projecte o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra. n’haurà de validar el seu ús. 
 
Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta densitat amb el colorant 
corresponent. 
 
Els tubs a subministrar seran de color blanc en la seva paret interior. 
 
 

8010.2.2.8. Empaquetat 

 
El conducte es subministrarà en bobines de forma que assegurin el seu correcte apilament. Cadascun dels 
conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. Els extrems del conducte es segellaran amb taps per 
impedir l’entrada d’aigua o altres materials i, a més a més, per mantenir al seu interior la corda d’arrossegament.  
 
Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 
 

- Nom del fabricant 

- Codi de producte 

- Longitud en metres 

- Pes total de la bobina i del conducte en quilograms 

- Altres dades especificades 
 
 

8010.2.2.8. Qualitat i control de fabricació 

 
Haurà de realitzar-se un control de fabricació de producció, verificant aspecte i dimensions del mateix i cada 
paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al magatzem. Si la mostra és rebutjada, tot el 
lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits pel proveïdor abans d’un 2n examen per part del client. 
 
Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. No presentaran defectes: perforacions, aspreses, 
etc. Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. El CTTI podrà sol·licitar la 
realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment de les especificacions anteriors a un laboratori 
oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista. 
 
 

8010.2.3. Pericons 

 
8010.2.3.1. Característiques 

 
Pericó prefabricat per a telecomunicacions en formigó armat amb solera, quatre finestres de connexió, una en 
cada paret i desguàs inferior. 
 
Els pericons tindran diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvis de direcció, encreuaments) 
com des del funcional (registre, connexions, estesa de cables).  
 
La solera del pericó disposarà en el seu punt central d’un pou de recollida d’aigües per a esgotament en cas de 
filtracions. 
 
Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe D400, passant un 
test de fatiga de 85.000 repeticions. 
 
Pel càlcul del pericons es consideraran les següents hipòtesis de càrrega: 
 
Hipòtesis I: Calçades 
 

Tren de càrregues d’un vehicle de 60T, amb l’eix longitudinal paral·lel a l’eix de la calçada i format per sis 
càrregues de 10T, que actuen cadascuna sobre una superfície rectangular de 0,2 x 0,6 m2, amb el costat de 0,2 
paral·lel a l’eix del vehicle. La separació entre càrregues en sentit longitudinal serà 1,5m i en sentit transversal 
2m. Els pericons per les seves dimensions reduïdes únicament es veuran afectats per una de les càrregues de 
10t. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny i una sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2. 
 
Hipòtesis II: Voreres 
 
Tren de càrregues consistent en una càrrega de 6T actuant sobre una superfície de 0,3 x 0,3 m2 en la posició 
més desfavorable. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny i una sobrecàrrega uniforme 
de 4000N/m2. 
 
Hipòtesis III: Zones apartades del trànsit de vehicles (jardins, espais recreatius, etc.) 
 
Consisteix en una sobrecàrrega uniforme d’1T/m2, afectada per un coeficient d’impacte d’1,4. A l’acció d’aquesta 
càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny. 
 
S’establiran les següents condicions específiques per a pericons prefabricats, com a producte industrial 
subministrat a obra: 
 

- Les entrades de conductes al pericó disposaran d’un sistema d’estancament, que la garanteixi a una pressió 
mínima de 50kPa, tant si s’ocupen per conductes com si no. 

 

- Els pericons disposaran, si el seu pes ho requereix, d’elements de suspensió i maneig per al transport i 
instal·lació. 

 

- Excepte pels pericons tipus A, els pericons disposaran ferramenta d’enganxament de politja pel tir. Els 
pericons disposen de dos suports d’enganxament de politges per l’estesa de cables situats en les parets 
transversals, centrats i sota de les finestres d’ entrada de conductes. 

 

- Els ganxos de tir i suports de cable són galvanitzats, no tenen un contingut superior al 0,35% de carboni i la 
càrrega de ruptura per tracció no és inferior a 40Kg/mm2. 

 

- Els suports necessaris d’enganxament de politja, utilitzats com punts d’amarrador de les politges en els 
pericons en l’estesa de cables subterranis, són encastats en els murs. S’han de col·locar, les regletes i 
ganxos de suspensió de cables, que són necessaris per suportar els cables. 

 

- Les superfícies seran llises i sense porositats apreciables.  
 

- El recobriment mínim d’armadures serà de 20mm. 
 

- El curat serà conforme a l’establert a la Norma EHE i es prolongarà fins que el formigó arribi com a mínim al 
70% de la seva resistència de projecte, i de forma que als 28 dies tingui la resistència a compressió 
requerida. 

 

- Toleràncies: 

- Mesures interiors: 
 Fins 1,5m: ±6mm. 
 Més d’1,5m: ±10mm. 
 

- Quadratura: Diferenciada entre diagonals, no superior de 13mm. 

- Espessors: No inferiors al nominal en un 3,5% del mateix. 

- Pendents de les parets (per desmotllat): No superior a 1º. 
 

- Proves: 

- El fabricant realitzarà i garantirà proves amb resultats satisfactoris de tots els materials i components. 
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8010.2.3.2. Tapes i marcs 

 
Tapa i marc de telecomunicacions, abatible en dos fulles, 4 fulles o rodones i amb tancament incorporat. 
Disposarà de superfície antilliscament i càrrega de ruptura de 40T. 
 
La Tapa i Marc seran de fosa dúctil, del tipus grafit esferoïdal tipus 500-7 segons norma ISO 1083 amb les 
següents característiques constructives: 
 
a. Resistència mínima a tracció: 50 daN/mm2 
b. Límit d’elasticitat mínim: 32 daN/mm2. 
c. Allargament mínim: 7% 
d. Duresa Brinell: 170 a 230 HBS 
 
Les característiques de las tapes i marcs no especificades explícitament en aquesta especificació, seran les 
indicades en las Normes UNE-EN 1559, UNE-EN 1563, UNE-EN 124 i ISO 1083. 
 
Les peces de fosa portaran una protecció a base de pintura hidrosoluble o epoxy amb una resistència en càmera 
de boira salina de un mínim de 250 hores. 
 
Les peces hauran d’estar ben acabades amb cap defecte superficial que pugui perjudicar la seva mecanització i 
funcionament. 
 
Totes les tapes han de ser de classe D-400. 
 
Les tapes han d’incorporar tancament de seguretat que sigui accionable per una clau específica, i duran les 
corresponents marques indicades a la Norma UNE EN-124. El nom del fabricant s’indicarà en tot cas en la part 
inferior de la tapa. 
 
Les marques d’identificació en la part superior seran: 
 
• STANDARD VORERA I CALÇADA PERICÓ TIPUS C: TC per totes les fulles menys una de les tapes que no 
porta el sistema de tancament i que portarà la marca que el CTTI indiqui abans de la seva fabricació. En 
el seu defecte, serà CTTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logotip per a tapes de pericons 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detall de tapa amb logotip 

 
 

8010.2.3.3. Control de Qualitat 

 
Previ al subministrament del material serà necessari que el proveïdor presenti com a mínim els assajos de 
qualificació recollits en la següent norma. 
 
El proveïdor tindrà la obligació de presentar un pla de qualitat segons la recomanació UNE EN ISO 9001:2000 i 
es valorarà positivament que acrediti el compliment de la recomanació mitjançant un certificat de producte 
acreditat per una entitat homologada. 
 
El informe dels assajos realitzats hauran d’anar adjunt dels plànols de detall del material, informe fotogràfic, 
descripció tècnica del producte i informe de probes. 
 
Les proves ha realitzar seran: 
 
a) Informe Visual: comprovant el compliment de les característiques dimensionals i constructives. 
 
b) Assajos mecànics: s’aplicarà el descrit a l’apartat 8 de la Norma UNE EN 124, amb una força de control de 400 
kN. 
 
c) Assaig mecànic amb proveta: de cada colada s’extrauran mostres pel seu anàlisis. S’aplicarà el descrit a 
l’apartat a la Norma UNE EN 1563. 
 
Control de recepció 
 
Una vegada entregat a obra el material subministrat serà responsabilitat de la Direcció d’Obra l’elaboració d’una 
acta de recepció del material, incloent els següents assajos: 
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a) Verificació visual del 100% del subministra. 
 
b) Comprovació de pes. 
 
c) Informes d’assajos mecànics de la partida subministrada. 
 
Serà responsabilitat del CTTI demanar altres probes que garanteixin el estàndards de qualitat exigit en la present 
norma. 
 
 

8010.2.4. Separadors 

 
8010.2.4.1. Característiques 

 
El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el desarmat accidental del 
conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 
 
L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 
 
Els separadors seran de material plàstic (polipropilè, poliuretà antixoc, etc.) o altre adequat i proporcionaran una 
distància de separació suficient entre els conductes paral·lels que formen el prisma per a permetre un uniforme 
reblert entre ells. 
 

8010.2.4.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

 
Es subministraran en unitats. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 
 

8010.2.5. Obturador de conductes 

 
8010.2.5.1. Carcaterístiques 

 
I Obturadors mecànics per a conductes buits 
 
 
L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret interior del 
conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat a l’interior dels 
conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables. 
 
Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius. L’anell de segellat serà de goma elastomèrica i 
els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre, quedant totalment fixats al conducte i dotant als tubs de 
total estanquitat. 
 
L’obturador disposarà d’un element, amb dues posicions: obert o tancat, que realitzarà pressió directament sobre 
l’element elastomèric. 
 
Les característiques tècniques dels obturadors seran les següents: 
 
Material.................................................. Polietilè de baixa intensitat 
Color...................................................... Negre RAL 9004 
Esforç d’extracció.................................. > 500 N 
Longitud en la posició de tancament..... ≤ 10cm 
 
 
II Obturadors inflables per a conductes amb cables 

 
Per a conductes i subconductes ocupats amb cables es faran fer servir obturadors inflables, que proporcionaran 
el segellat estanc tant als conductes ocupats per cables per evitar que l‘aigua passi a través dels conductes cap a 
les arquetes o elements de registre de la canalització. 
 
Bàsicament consisteixen en una bossa prefabricada en alumini flexible i polímer totalment segellada. Incorpora a 
cadascuna de les seves cares unes tires de màstic segellador preensamblades. Aquesta bossa serà autoinflable, 
incorporant el mecanisme corresponent, o bé incorporarà una cànula que permetrà inflar-la per mitjans externs. 
 
Es faran servir bosses de mida adequada al conducte i als cables al voltant dels quals s’enrotllarà. En el cas de 
que amb una mateixa bossa, es realitzi la obturació d’un conducte amb 3 o més cables, es faran servir els 
accessoris addicionals per a deixar ben segellats els espais entre cables. Per a la instal·lació dels obturadors 
inflables, es seguiran les recomanacions del fabricant i es farà servir les eines que aquest tingui homologades. 
 

8010.2.5.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

 
Es subministraran en unitats. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 
Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanquitat. 
 
 

8010.2.6. Fil guia 

 
8010.2.6.1. Característiques 

 
El fil guia es deixarà col·locat a l’interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions. 
 
El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm. I subministrat en rotllos d’un mínim de 250 
m de longitud sense nusos ni connexions. El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 
 
El fil guia es deixarà a l’interior dels conductes, lligat a les anelles dels obturadors. 
 
Queda expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre trams sencers de fil 
guia entre taps de tancament. 
 

8010.2.6.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

 
Es subministraran en unitats. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 
El fil guia es deixarà a l‘interior dels conductes, lligada a les anelles. Queda expressament prohibit fer connexions 
de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 
 
 

8010.2.7. Cinta o banda senyalitzadora 

 
8010.2.7.1. Característiques 

 
Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, entre el prisma i les capes bituminoses del 
ferm quan estigui situat sota el voral i entre el prisma i el terreny natural quan estigui situat sota la berma una 
banda de senyalització i avís.  
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La banda consistirà en una cinta de plàstic o polietilè, opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions 
a l'acció de bacteris sulforreductors. 
 
Les característiques d’aquesta cinta seran les següents: 
 
 
Color de la banda.................................................................................................. Groc 
Ral......................................................................................................................... 6010 
Resistència a la tracció en secció longitudinal..................................................... 10 Mpa 
Resistència mecànica mínima a la tracció en la secció transversal.................... 8 Mpa 
Amplada............................................................................................................... 15 +/- 0,5 cm 
Espessor............................................................................................................... 0,1 +/- 0,01mm  
 
Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions" acompanyada del logotip de La Generalitat i CTTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model de banda senyalitzadora 

 
8010.2.7.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

 
Es subministraran en unitats. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 
 

8010.2.8. Canaletes 

 
Les canaletes han de ser tancades encara que, excepcionalment i prèvia validació del CTTI, poden ser 
perforades. Estan formades per una base en forma d’U amb perforacions per el seu ancoratge i d’una tapa 
fàcilment instal·lable a pressió. 
 
Les canaletes seran de xapa d’acer conformades en fred, galvanitzades en calent i hauran d’estar dissenyades 
per aguantar tant el seu propi pes com el dels conductes i cables que continguin. En la elaboració del 
dimensionament tindrem presents les següents bibliografies: 
 
- NBE E-A95. Estructures de acer en edificació. 
- Instrucció de formigó estructural EHE. 
- CEB, Disseny de Fixacions en Formigó, Butlletí 233, 1997 
 
Els encoratges que utilitzarem seran del tipus Hilty HSA M12, és a dir, de tipus mecànic. 
 
Depenent del nombre de cables i les prestacions de la canal es definirà el color, les dimensions i si es compartida 
o no. Encara que es poden fer servir de dimensions superiors en funció de les necessitats, les canals a utilitzar 
més usuals seran de dimensions aproximades a les següents: 

 
        Ample    Alçada 
 
      100 mm   60 mm 
      200 mm   60 mm 

      200 mm 100 mm 
      300 mm 100 mm 
      250 mm 130 mm 
      350 mm 250 mm 
 
 
 

8010.2.9. Altres materials d’obra civil 

 
La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre tipus de 
material no esmentat expressament. 
 
Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la seva classe, en 
harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. 
 
En tot cas, la seva acceptació haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra. 
 
 
8010.3. Execució de les obres 

 
8010.3.1. Obra civil per a la canalització 

 
Per a l’execució de les rases i arquetes, així com per al posterior reblert i reposició de paviment en el cas d’obres 
existents, serà d’aplicació l’esmentat en els corresponents articles del present Plec. 
 
 

8010.3.2. Formació del prisma de canalització 

 
Un cop replantejat en el terreny el traçat de la canalització, el procés a seguir depèn bàsicament de si es tracta 
d’una canalització en obra existent o en obra nova. 
 
En el cas de canalitzacions en obra existent, els passos a seguir són bàsicament els següents: 
 
- senyalització provisional 
- tall del paviment 
- ruptura del paviment existent 
- excavació de les capes granulars i obertura de la rasa. 
- perfilat i neteja de la rasa 
- col·locació dels tubs 
- formigonat fins a assolir una cota 5 cm per sobre dels tubs 
- sobre el prisma conformat es procedirà al rebliment de la rasa amb tot-ú artificial i la reposició del paviment  
 
En el cas de canalitzacions en obra nova: 
 
- col·locació dels tubs 
- formigonat fins a assolir una cota 10 cm per sobre dels tubs 
- rebliment de la rasa amb formigó HM-20 
 
 

8010.3.3. Comprovació i reparació de conductes i instal·lació de fil guia 

 
Aquesta operació s’ha de realitzar de forma immediata a la finalització de la secció amb l’objecte de procedir a les 
reparacions que poguessin ser necessàries, abans de realitzar-se la reposició dels paviments. 
 
La comprovació dels conductes es realitzarà fent passar, en els dos sentits de la conducció, un mandrí amb forma 
de cilindre rematat en els extrems per dos casquets esfèrics amb  una longitud total mínima de 18,5 cm. i un 
diàmetre mínim de 3 cm. 
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Un cop comprovat, mitjançant el pas del mandrí, la inexistència d’embussos o esclafaments en els conductes, es 
procedirà a la instal·lació d’un fil guia de niló de 5 mm. de diàmetre.  
 
En el cas d’aparèixer alguna obstrucció es procedirà a la neteja del mateix amb els mètodes habituals (mandrí 
escombrall, llançadores, extractor….), per a novament procedir al mandrinat del conducte afectat i col·locació de 
fil guia.  
 
Si un cop realitzada la neteja dels conductes, la canalització continua obstruïda serà necessari procedir a la 
reparació dels mateixos. Aquesta reparació ha de fer-se utilitzant maniguets de Polietilè. Per a això es sanejarà el 
conducte en la seva longitud afectada, essent necessari un sol maniguet en el cas en què aquesta longitud sigui 
inferior o igual a 7,5 cm, i dos maniguets i amb un tram de conducte intermedi en el cas de longituds superiors. Un 
cop realitzada la reparació es procedirà a la reconstrucció del prisma seguint els mateixos passos que en la 
confecció original del prisma. 
 
 

8010.3.4. Marxa de les obres 

 
El contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà complerta llibertat per ordenar la marxa de les 
obres, i per utilitzar els mètodes d’execució que estimi convenients, sempre que amb ells no causi perjudici a la 
bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, i posant especial interès en causar les menors 
molèsties possibles a quantes persones es vegin afectades, d’una manera u altre, per l’execució de les obres, 
havent de resoldre la Direcció de l’Obra quants casos dubtosos es produeixin al respecte. 
 
 

8010.3.5. Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d’Obra, i realitzats únicament en les 
unitats d’obra que aquesta Direcció indiqui. En aquestos casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips 
d’il·luminació i intensitat que el Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre duren els treballs nocturns. 
 
 
8010.4. Amidament i abonament 

 
Les canalitzacions per a xarxa de telecomunicacions s’amidaran per metres lineals (m) realment executats  
 
En el cas d’obra existent: 
 
Les unitats de canalització en voral, vorera de túnel o vorera de pont inclouen l’enderroc de mescla o vorera i el 
tall de paviment, si s’escau, i la seva posterior reposició, les corresponents excavacions i reblerts de les rases 
amb material granular, subministrament i col·locació dels tubs, el formigó de solera i recobriment dels tubs, els 
separadors necessaris, fil guia, cinta de senyalització i la part proporcional de maniguets de connexió, brides i 
obturadors. 
 
En el cas d’obra nova: 
 
Les unitats de canalització en voral, berma de terraplè, banqueta de desmunt, mitjana o vorera de túnel inclouen 
l’excavació i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, el formigó de solera i recobriment 
dels tubs, els separadors necessaris, fil guia, cinta de senyalització i la part proporcional de maniguets de 
connexió, brides i obturadors. 
 
En el cas de canalitzacions en voreres d’obres de fàbrica, el preu inclou, el subministrament i col·locació dels 
tubs, els separadors necessaris, fil guia i la part proporcional de creuament d’estreps i piles,  maniguets de 
connexió,  brides i obturadors 
 

En el cas de canalitzacions en lloses d’obres de fàbrica, el preu inclou, el subministrament i col·locació dels tubs 
de PVC, el subministrament i col·locació dels tubs de polietilè, fil guia i la part proporcional de creuament 
d’estreps i piles,  maniguets de connexió,  brides i obturadors 
 
En el cas de canalitzacions sota taulers d’obres de fàbrica, el preu inclou, el subministrament i col·locació de la 
canaleta amb els elements de fixació, el subministrament i col·locació dels tubs, fil guia i la part proporcional de 
maniguets de connexió, brides i obturadors. 
 
El pericons de registre o connexió de cables s’amidaran per unitats (u) realment executades. 
 
Els elements auxiliars, separadors, fils guia, cintes de senyalització, obturadors i canaletes no seran objecte 
d’abonament per considerar-se incloses en les unitats corresponents. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
Normes de referència 

 UNE 53032 Materials plàstics. Determinació de la resistència i resistivitat transversal dels materials 
plàstics termoestables 

 UNE 53375 Plàstics. Determinació del contingut en negre de carboni en poliolefines i els seus 
transformats 

 UNE 133100: Infraestructures per a xarxes de telecomunicacions 

 UNE-EN 124 Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i 
vehicles. Principis de construcció, assajos de tipus, marcat, control de qualitat. 

 UNE -EN 1559 Fosa. Condicions tècniques de subministrament 

 UNE-EN 1563 Fosa. Fosa de grafit esferoidal. 

 UNE-EN ISO 2505 Tubs de material termoplàstic. Retracció longitudinal. Mètodes d’assaig i paràmetres 

 UNE-EN 12201 Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d’aigua. Polietilè 

 UNE-EN 60243 Rigidesa dielèctrica dels materials aïllants. Mètodes d’assaig.  

 UNE-EN ISO 306 Plàstics. Materials termoplàstics. Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat 
(VST) 

 UNE-EN ISO 1133 Plàstics. Determinació de l’índex de fluïdesa de materials termoplàstics en massa 
(IFM) i en volum (IFV) 

 UNE-EN ISO 1183 Plàstics. Mètodes per a determinar la densitat de plàstics no cel·lulars.  

 ISO 1083 Ferro de motlle de grafit esferoidal – Classificació 
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Article 920. Reciclat in situ amb emulsió de capes bituminoses 
 
 
 
920.1. Definició 

 
Es defineix com reciclat in situ amb emulsió de capes  bituminoses la mescla homogènia, convenientment estesa i 
compactada, del material resultant del fresat d’una o més capes de mescla bituminosa d’un ferm existent en un  
gruix comprés entre sis (6) i dotze centímetres (12 cm), emulsió bituminosa, aigua i, eventualment, additius.  
 
Tot el procés d’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà a temperatura ambient i sobre la mateixa superfície 
a tractar. 
 
A efectes d’aplicació d’aquest Article el material definit en el paràgraf anterior només es considerarà vàlid quan el 
noranta per cent (90%) o més del gruix de les capes a reciclar siguin mescles amb lligants hidrocarbonats. 
 
La seva execució inclou les següents operacions: 
 

 Estudi previ dels materials. 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball per cada tram de característiques  diferents. 

 Fresat de la part de ferm a reciclar. 

 Incorporació d’emulsió, aigua i additius. 

 Mescla i extensió. 

 Compactació de la mescla bituminosa reciclada. 

 Curat i, en el seu cas, execució d’un reg de protecció. 
 
 
920.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995) o normativa que el substitueixi, pel qual es dicten disposicions per a la 
lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE (modificada per la Directiva 
93/68/CE) i, en particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu 
Article 9. 
 
Independentment de l’anterior, s’estarà en tot cas a més a allò disposat a la legislació vigent en matèria 
ambiental, de seguretat i salut i d’emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

920.2.1. Emulsió bituminosa 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els tipus d’emulsió bituminosa a utilitzar que, excepte 
justificació en contra, compliran les prescripcions de l’Article 213 del PGI-10. 
 
El tipus d’emulsió bituminosa a utilitzar serà algun dels següents: ECL-2, ECL-2b i ECL-2-m. 
 
En cas d’utilitzar emulsions amb addicions per controlar el trencament o millorar les seves  propietats, no incloses 
en l’Article 213 del PGI-10, aquestes no hauran de contenir fluïdificants, i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, establirà el tipus d’addició i les especificacions que s’hauran de 
complir, tant la emulsió bituminosa i el seu lligant residual, com la unitat d’obra acabada. 
 

 
920.2.2. Material que es vagi a reciclar 

 

920.2.2.1. Característiques generals 

 
El material que es vagi a reciclar estarà constituït per un conjunt de partícules pètries, recobertes o no per lligant 
hidrocarbonat envellit, resultants del fresat de la part del ferm existent en la profunditat establerta. 
 
La Direcció d’Obra, d’acord amb les característiques i l’estat de les capes del ferm, determinarà si existeixen 
zones en les que no s’ha d’utilitzar el material existent.  
 
En tal cas els materials es retiraran i transportaran a un lloc autoritzat i es substituiran per un material aprovat per 
la Direcció d’Obra, que podrà ser material fresat procedent de localitzacions diferents a la que s’està reciclant. 
 
Es prohibeix expressament reciclar el material procedent de paviments amb deformacions plàstiques. 
 
 

920.2.2.2. Granulometria 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el fus en el què s’ha de trobar la corba granulomètrica de les 
partícules del material a reciclar que serà un dels indicats a la Taula 920.1. 
 
L’anàlisi granulomètrica es realitzarà segons la UNE-EN 933-1. 
 
Excepte justificació en contra, el fus RE1 serà d’utilització per aplicacions amb gruixos superiors a deu 
centímetres (10 cm) i el fus RE2 per gruixos compresos entre sis (6) i deu centímetres (10 cm). 
 
 
 

Taula 920.1. 
Fusos granulomètrics. Garbellat acumulat (% en massa) 

 

Tipus 
de 

reciclat 

Garbellat i tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

RE1 100 78-100 69-95 52-82 40-70 25-53 15-40 2-20 0-10 0-3 

RE2 -  100 80-100 62-89 49-77 31-58 19-42 2-20 0-10 0-3 

 
 

920.2.3. Aigua 

 
L’aigua complirà amb les prescripcions de l’Article 280 del PGI-10. 
 
 

920.2.4. Additius 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que es poden utilitzar per controlar el 
trencament de la emulsió o millorar les característiques de la mescla, els quals hauran de ser especificats en la 
fórmula de treball i aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra establirà la proporció 
adequada d’additius que es vagin a utilitzar i el mètode utilitzat per la seva incorporació, així com les 
especificacions que han de complir, tant aquests additius com la mescla resultant. 
 
Només s’autoritzarà l’ús d’additius amb unes característiques i especialment amb un comportament i efectes 
sobre la mescla al utilitzar-los en les proporcions previstes que siguin garantits pel fabricant. Serà obligatori 
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realitzar assajos previs per comprovar que compleixin la seva funció amb els materials i dosificacions previstes a 
la fórmula de treball. 
 
 
920.3. Tipus i composició de la mescla 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus i composició de la mescla bituminosa reciclada. La 
seva granulometria, contingut de lligant i resistència a compressió simple abans i després de la immersió en 
aigua, així com resistència conservada, hauran de complir l’indicat en aquest apartat. 
 
Per cada cas, la granulometria del material que es vagi a reciclar estarà compresa dins d’algun dels fusos indicats 
a la Taula 920.1 i, a més a més, s’haurà de complir que el tamany màxim nominal (primer tamís que reté més d’un 
deu per cent (10 %)  en massa) del material a reciclar sigui inferior a un terç del gruix del reciclat. 
 
El lligant hidrocarbonat residual afegit serà com a mínim de l’u i mig per cent (1,5%), de la massa total en sec del 
material que es vagi a reciclar. 
 
Els valors dels resultats de l’assaig d’immersió compressió, segons la NLT-162, hauran de ser com a mínim els 
indicats a la Taula 920.2, en funció de la categoria de trànsit pesat. Totes les provetes, fabricades i compactades 
segons la NLT-161, es curaran durant tres dies (3 d) a cinquanta graus Celsius (50 °C). 
 
En cas necessari, es podran utilitzar, en una proporció màxima de l’u per cent (1%) de la massa total del material 
que es vagi a reciclar en sec, productes milloradors de la resistència conservada, entre altres: 
 

 Calç, que complirà les especificacions de l’Article 200 del PGI-10. 

 Ciment, que complirà les especificacions de l’Article 202 del PGI-10. 

 
 
920.4. Equip necessari per l’execució de les obres 

 

S’estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport en 
lo referent als equips utilitzats en l’execució de les obres. No es podrà utilitzar en l’execució del reciclat cap equip 
que no hagi estat prèviament aprovat per la Direcció d’Obra després de l’execució del tram de prova. 
 
Per l’execució del reciclat in situ amb emulsió s’hauran d’utilitzar equips mecànics. Aquests podran ser equips 
independents que realitzin per separat les operacions de fresat, dosificació i distribució de l’emulsió i de l’aigua, 
mescla, extensió i compactació, o bé equips que realitzin dos o més d’aquestes operacions, excepte la 
compactació, de forma simultània. 
 
Excepte justificació en contra, per les carreteres amb categoria de trànsit pesat T1 o T2 o quan la superfície a 
tractar sigui superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2) serà preceptiva la utilització d’equips que 
integrin en una sola màquina les operacions de fresat, de dosificació i de distribució de l’emulsió, de mescla i 
d’extensió. 
 
L’equip de fresat, composat per una o més màquines fresadores, amb amplada mínima de mig carril i dotades de 
rotor de fresat d’eix horitzontal, haurà de ser capaç de fresar el ferm existent en la profunditat i amplada 
especificades, produint un material homogeni amb la granulometria requerida en una sola passada i s’haurà de 
fer a una velocitat constant adequada. Les màquines fresadores estaran dotades d’un dispositiu de control 
automàtic que asseguri el gruix especificat. A més, estaran provistes d’un dispositiu que eviti l’aixecament en 
blocs del material. 
 
L’equip de dosificació de l’emulsió bituminosa i de l’aigua i els additius, es compondrà de dipòsits , bombes de 
cabal variable i difusors adequadament disposats, amb control automàtic programable de dosificació, que permeti 
realitzar les dosificacions de la formula de treball corresponent, segons la profunditat i amplada del material fresat 
que es vagi a reciclar, i segons la velocitat d’avanç de la màquina, amb les toleràncies fixades en aquest Article. 
 
El barrejador haurà de garantir una mescla homogènia i uniforme en tota l’amplada i profunditat del reciclat. 

 
La barreja es podrà realitzar mitjançant una barrejadora independent o bé en les pròpies màquines fresadores 
aprofitant l’energia del rotor de fresat, en aquest cas el sistema de dosificació haurà d’anar incorporat a l’element 
de fresat. 
 
Es disposaran els mitjans i la mà d’obra necessaris per tal que les zones entre franges de reciclat compleixin totes 
les condicions de dosificació, compactació i regularitat superficial especificades en aquest Article. 
 
El subministrament de l’emulsió i de l’aigua a la unitat de mescla es realitzarà des de cubes o dipòsits mòbils, de 
manera que no es produeixin parades dels elements de mescla i extensió del material reciclat. 
 
Per a l’estesa s’haurà de disposar d’un distribuïdor que eviti la segregació del material barrejat i realitzi una 
extensió i precompactació homogènies i amb el perfil desitjat, mitjançant una mestra d’extensió amb dispositius 
d’anivellació automàtics. 
 
 
 

Taula 920.2 
Valors mínims de resistència en immersió-compressió (NLT-162) 

 

Categoria de trànsit 
pesat 

En sec (MPa) 
Després d’immersió 

(MPa) 
Conservada (%) 

T1 (només capes de 
base) i T2 (*) 

3 2,5 75 

T3, T4 i vorals 2,5 2 70 

* Vies de servei no agrícola d’autopistes i autovies interurbanes. 

 
 

920.4.1. Equip de compactació 
 
Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa  d’acció suau i estar 
dotats de dispositius per mantenir-los humits en cas necessari. 
 
La composició de l’equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d’estar composat com  a 
mínim per un (1) compactador vibratori de corró metàl·lic i un (1) compactador de neumàtics. 
 
El compactador vibratori disposarà d’un corró metàl·lic amb una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a 
tres-cents newton per centímetre (300 N/cm) i capaç d’aconseguir una massa de al menys quinze tones (15 t)  
amb amplituds i freqüències de vibració adequades. El compactador de neumàtics serà capaç d’aconseguir una 
massa de al menys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d’inflat que 
pugui aconseguir al menys vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa). 
 
Els corrons metàl·lics dels compactadors vibratoris no presentaran solcs ni irregularitats i tindran dispositius 
automàtics per eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. Els compactadors de neumàtics tindran rodes 
llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin el cavalcament de les empremtes davanteres amb les 
posteriors. 
 
La Direcció d’Obra aprovarà l’equip de compactació que es vagi a utilitzar, la seva  composició i les 
característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per aconseguir una compacitat 
adequada i homogènia del reciclat en tot el seu gruix, sense produir trencaments del material ni enrotllaments. 
 
En els llocs inaccessibles pels equips de compactació normals s’utilitzaran altres de mida i disseny adequats per 
la tasca que es vaig a realitzar. 
 
 
920.5. Execució de les obres 
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920.5.1. Estudis previs dels materials 

 
 

920.5.1.1. Estudis previs de l’emulsió 

 
Sobre la mostra de cada tipus d’emulsió proposada, que vindrà acompanyada dels documents exigits a l’Article 
213 del PGI-10, es realitzaran els assajos d’identificació que especifiquin aquests articles i els que fixi el Plec de 
Prescripcions Tècniques  Particulars. 
 
Es comprovarà la compatibilitat de l’emulsió bituminosa amb el material fresat mitjançant l’assaig de mescla sense 
addició de carbonat càlcic, segons la NLT-196. 
 
 

920.5.1.2. Estudi dels materials que es vagin a reciclar i comprovació de la tramificació 

 
Es realitzarà una inspecció de la superfície a reciclar comprovant les dades del reconeixement  de projecte i la 
tramificació proposada. S’agafaran mostres representatives dels materials existents en els diferents trams, 
mitjançant extracció de testimonis, cales o altres mètodes de presa de mostres, comprovant el gruix i tipus de 
material de les diferents capes. Como a mínim es realitzaran dos (2) testimonis i una cala per kilòmetre (1/km) o 
tram diferenciat si la seva longitud fos inferior. 
 
Sobre els testimonis de cada tram homogeni es determinarà la densitat, segons la NLT-168. 
 
S’agafaran mostres de material fresat en cada tram homogeni, en el gruix previst en el Projecte pel reciclat, 
utilitzant una màquina fresadora d’iguals o similars característiques o que produeixi un fresat adequat i similar al 
de la màquina que es vagi a utilitzar en l’execució de l’obra. 
 
Sobre les mostres de cada tipus de material fresat en cada tram homogeni es determinarà: 
 

 Anàlisi granulomètrica, segons la UNE-EN 933-1. 

 Contingut del lligant, segons la NLT-164. 

 Penetració, segons la NLT-124, i punt de reblaniment, anell i bola, segons la NLT-125, del  lligant 
recuperat, segons la NLT-353. 

 Identificació del tipus d’àrid recuperat. 
 
Els resultats del reconeixement i dels assajos hauran de servir per verificar que els trams en que s’ha dividit l’obra 
siguin suficientment homogenis en relació amb l’objectiu cercat pel procediment de reciclat. En els trams amb 
ondulacions superficials, excessos de lligant, deformacions plàstiques o qualsevol deficiència superficial o 
estructural que a judici de la Direcció d’Obra es consideri significativa, s’haurà de  procedir prèviament al seu  
fresat i retirada a un abocador autoritzat. 
 
No s’hauran de considerar homogenis els trams quan els seus resultats individuals en els assajos indicats en 
aquest apartat presentin variacions sobre els resultats mitjos superiors a les toleràncies establertes a la Taula 
920.3, ni quan variï el tipus d’àrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 920.3 

Toleràncies màximes admissibles en trams homogenis 
 

Característiques Unitat Tolerància màxima 

Granulometria del 
material fresat 

garbellat pels tamisos 
de la Taula 20.1 

Grandària màxima  
 

% sobre la massa total 
del material a reciclar 

en sec 
  

Un tamís de la sèrie 
de la Taula 20.1 

>2 mm ± 6 

≤ 2 mm ± 3 

0,063 mm ± 1,5 

Lligant residual ± 0,5  

Penetració del lligant recuperat 0,1 mm ± 8 

Densitat in situ Kg/dm³ ± 0,1 

 
 

920.5.1.3. Valors de referència de les característiques 

 
Una vegada comprovat que el material compleix amb totes les condicions establertes en aquest Article i en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la Direcció d’Obra aprovarà el material i fixarà les característiques de 
referència en cada tram homogeni. 
 
S’agafaran com característiques de referència, per cada tipus de material, la mitjana de tots els resultats de cada 
tipus d’assaig prescrit. Els valors així obtinguts hauran de diferir dels valors límit establerts en marge suficient per 
que sigui raonable esperar que, amb la heterogeneïtat pròpia del material i la dispersió que introdueix l’execució 
en obra i el seu control, els valors obtinguts en el control de qualitat de l’execució de les obres compleixin els 
límits establerts. 
 
 

920.5.2. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

 
L’execució del reciclat no es podrà iniciar, mentre la Direcció d’Obra no hagi aprovat la corresponent fórmula de 
treball, previ estudi en laboratori i verificació en obra. La fórmula de treball haurà d’assenyalar, com a mínim: 
 

 El gruix del reciclat in situ amb emulsió, que haurà d’estar comprés entre sis (6) i dotze centímetres (12 
cm). La tria del gruix s’haurà de fer de forma que, preferentment, es tractaran capes completes del ferm 
existent i, únicament en el cas de què la inferior fos una capa de mescla bituminosa, penetrant un 
centímetre (1 cm) en aquesta. Si això no fos possible, s’evitarà que quedin sense tractar gruixos de 
mescla bituminosa inferiors a tres centímetres (3 cm). 

 La granulometria del material fresat pels tamisos establerts a la definició del fus granulomètric a la Taula 
920.1. 

 El tipus d’emulsió bituminosa i la proporció en massa de lligant  residual a incorporar, respecte a la massa 
total del material a reciclar en sec. 

 La proporció en massa, respecte a la massa total del material a reciclar en sec, d’aigua que es vagi a 
aportar. 

 Els  tipus d’additius i les seves proporcions en massa, respecte a la massa total del material a reciclar en 
sec. 

 La humitat òptima de compactació. 

 El valor mínim de la densitat a obtenir en el tram de prova. 
 
La proporció necessària de lligant residual a la mescla reciclada es determinarà mitjançant  l’assaig d’immersió 
compressió, segons la NLT-162, d’acord amb els valors mínims especificats a la Taula 920.2. 
 
Totes les provetes fabricades i compactades segons la NLT-161, es curaran durant tres dies (3 d) a cinquanta 
graus Celsius (50 °C). 
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La humitat de compactació es determinarà mitjançant l’assaig Proctor Modificat, segons la UNE 103501, realitzat 
sobre el material a reciclar. La humitat òptima de compactació serà, excepte  justificació en contra, la 
corresponent a la humitat òptima Proctor menys un cinc per mil (0,5%) i menys el percentatge d’emulsió 
bituminosa a incorporar a la mescla. 
 
La humitat òptima de compactació s’ajustarà, si calgués, durant l’execució del tram de prova. 
 
S’estudiarà i aprovarà una nova fórmula de treball, d’acord amb l’indicat en aquest apartat, cada vegada que es 
variïn les característiques del material a reciclar o d’algun dels components de la mescla o si varien les condicions 
ambientals. 
 
 

Taula 920.4 
Toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball 

 

Característiques Unitat Tolerància màxima 

Garbellat tamisos 
UNE-EN 933-2 

Grandària 
màxima % sobre la 

massa total del 
material a reciclar 

en sec 

0 

> 2mm 0 

≤ 2 mm ± 3 

0,063 mm ± 1,5 

Lligant residual aportat ± 0,3 

Humitat compactació (aigua total) 
% respecte de la 

òptima 
-1/+0,5 

 
 
Les toleràncies admissibles respecte a la fórmula de treball seran les indicades a la Taula 920.4, tenint en compte 
que en cap cas els valors podran sobrepassar els límits establerts. 
 
 

920.5.3. Fresat de la part del ferm que es vagi a reciclar 

 
El fresat es realitzarà amb l’equip i el mètode aprovats per la Direcció d’Obra després de  l’execució del tram de 
prova d’acord amb l’establert a l’apartat 920.4. La velocitat de translació de l’equip i la velocitat de rotació del rotor 
de fresat seran constants en cada tram homogeni, a fi  d’assegurar una profunditat uniforme de fresat i una bona 
homogeneïtat del material reciclat.  S’evitaran en el possible les aturades, i quan siguin inevitables es tallaran de 
forma immediata les entrades d’emulsió i d’aigua per evitar sobredosificacions o entollaments.  
 
S’haurà de comprovar amb la freqüència que la Direcció d’Obra consideri necessari que la granulometria del 
material fresat correspon a l’obtinguda en el tram de prova i, per tant, a  la utilitzada per a l’elaboració de la 
fórmula de treball. 
 
Sempre que s’observi que no es compleixen les toleràncies admissibles esmentades a l’apartat 920.5.2, s’aturarà 
el reciclat fins eliminar les causes de l’anomalia (desgast de piques, obstrucció d’injectors, etc.). 
 
On resulti impossible la utilització de màquines fresadores, el material es demolirà amb altres mitjans mecànics, i 
els productes així obtinguts es traslladaran a un abocador autoritzat. Aquestes zones s’ompliran amb materials 
que compliran en qualsevol circumstància les prescripcions establertes pel conjunt de la unitat d’obra. 
 
 

920.5.4. Distribució d’emulsió, aigua i additius 

 
L’emulsió, l’aigua i els additius es distribuiran uniformement mitjançant equips mecànics amb la dosificació fixada  
a la fórmula de treball. 
 
Abans d’iniciar el procés a obra es purgaran i posaran a punt les bombes i els difusors, de lligant i d’aigua fora del 
lloc d’utilització, per garantir les dotacions establertes a la fórmula de treball de manera continua i uniforme. 

 
En cada parada de l’equip de reciclat es realitzarà una neteja dels difusors, i com a mínim dos vegades al dia 
(2/d). Les operacions per abastir d’emulsió a l’equip dosificador es realitzaran sense afectar al trànsit que circuli 
pels carrils que es mantinguin en servei. 
 
 

920.5.5. Execució de la mescla i extensió 

 

S’hauran de prendre les precaucions necessàries per evitar el tractament de qualsevol porció de la superfície de 
la capa a reciclar amb entollaments, si cal detenint el procés quan  s’observi tal circumstància. 
 
L’equip de reciclat haurà de comptar amb els dispositius necessaris per assegurar una mescla homogènia en tota 
l’amplada i profunditat del tractament. Si es detectessin segregacions, partícules sense mesclar, o diferències de 
contingut de lligant o d’aigua en parts de la superfície reciclada, s’haurà de detenir el procés i realitzar les 
oportunes correccions fins a solucionar les deficiències. 
 
Quan l’amplada de la superfície a reciclar sigui superior a la de l’equip de treball, el reciclat es realitzarà per 
franges paral·leles, que cavalcaran en una amplada compresa entre quinze (15) i trenta centímetres (30 cm) per 
no deixar materials sense barrejar a les seves vores. S’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per evitar 
que es produeixin sobredosificacions d’emulsió en els cavalcaments. 
 
En el cas d’utilitzar pel reciclat dos equips en paral·lel s’adoptarà la mateixa precaució pel que es refereix a les 
seves amplades de treball; el desfasament entre les dues màquines serà el menor possible, de manera què, 
compactant en tot l’amplada, no es produeixin juntes longitudinals a l’interior del carril. 
 
Per carreteres amb categoria de trànsit pesat T1, el reciclat s’executarà en tota l’amplada completa del carril 
sense juntes longitudinals en el seu interior; per això s’utilitzarà una sola màquina de  l’amplada necessària o bé 
dos treballant en paral·lel amb el mínim desfasament possible, de manera què, compactant en tota l’amplada, no 
es produeixin juntes longitudinals a l’interior de la zona reciclada. 
 
A la resta dels casos l’amplada mínima d’execució del reciclat sense juntes interiors serà de mig carril. En  
qualsevol cas, es respectaran les limitacions que sobre juntes longitudinals i transversals s’estableixen a l’apartat 
920.5.7. 
 
L’execució per franges s’haurà de planificar adequadament per permetre el pas alternatiu del trànsit, si fos 
necessari, donant la màxima rellevància a les condicions de seguretat de la circulació i del personal de les obres.  
 
Es delimitaran amb cura els vorals o zones adjacents a la calçada a fi d’evitar que els materials  d’aquells es 
barregin amb els d’aquesta durant el reciclat.  
 
La operació d’extensió es detindrà si s’observa que es produeix segregació o contaminació o defectes en la 
regularitat superficial, i es procedirà a efectuar les correccions necessàries.  
 
On resultés impossible la utilització de l’equip d’extensió aprovat, la mescla reciclada es podrà estendre amb 
altres dispositius mecànics més senzills, que produeixin un producte acabat de característiques similars a les de 
la resta de la unitat d’obra. 
 
 

920.5.6. Compactació 

 

La mescla no podrà romandre més de mig hora (1/2 h) sense que es procedeixi a la seva  compactació i 
acabament. 
 
La compactació es realitzarà longitudinalment, de manera continua i sistemàtica i fins que  s’arribi a la densitat 
especificada a l’apartat 920.7.1. Si l’extensió es realitza per franges, al compactar una d’elles s’ampliarà la zona 
de compactació per que inclogui al menys quinze centímetres (15 cm) de l’anterior.  
 



                                                                                                                                                                                                                                                PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

G-PLC-02v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PGI-10 
 

                

PLC-02v02 Plec de prescripcions tècniques generals (PGI-10) – Obra civil (15.05.13)                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 428 de 445 
 

Si l’extensió es realitza amb dues màquines en paral·lel amb un lleuger desfasament, es compactaran les dues 
franges a la vegada. 
 
Els corrons hauran de portar la seva roda motriu del costat més proper a l’estenedora, els canvis de direcció es 
faran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s’efectuaran amb suavitat.  
 
Es cuidarà que els elements de compactació estiguin sempre nets i, si fos precís, humits. 
 
La compactació s’iniciarà longitudinalment per la vora més baixa de la franja que s’estigui tractant, i es continuarà 
cap a la seva vora més alta, cavalcant-se les successives passades. 
 
En llocs inaccessibles per als compactadors s’utilitzaran plaques o corrons vibrants de característiques 
apropiades per aconseguir resultats anàlegs als obtinguts amb l’equip de compactació aprovat. 
 
 

920.5.7. Execució de juntes 

 
Després d’haver estès i compactat una franja, es realitzarà la següent mentre la vora de la primera es trobi en 
condicions de ser compactada: en cas contrari, s’executarà una junta longitudinal. 
 
Les juntes longitudinals entre la zona reciclada i el ferm existent s’hauran de situar a les vores del carril o, si fos 
indispensable, en el seu centre, però mai en les franges de trànsit (rodades). 
 
L’amplada de les franges longitudinals d’extensió es fixarà de manera que es realitzi el menor nombre de juntes 
possible i s’aconsegueixi la major continuïtat de l’estesa, tenint en compte  l’amplada de la secció, l’eventual 
manteniment de la circulació i les característiques de l’equip utilitzat. 
 
Entre les successives passades de l’equip de reciclat s’haurà de produir un cavalcament per tal d’evitar 
l’existència de zones insuficientment tractades o l’acumulació de segregacions. Aquest cavalcament vindrà 
imposat per les amplades de les màquines i de la franja a tractar i generalment estarà comprés entre quinze (15) i 
trenta centímetres (30 cm).  
 
La màquina dosificadora-mescladora haurà de tenir tancats els difusors d’emulsió i d’aigua corresponents a la 
franja de cavalcament per evitar la producció de mescla reciclada amb dotacions diferents de l’especificada. 
 
Les juntes transversals de treball s’efectuaran fresant el material d’una zona ja tractada en la longitud suficient, en 
general no menys d’un diàmetre del rotor de fresat, baixant fins la profunditat especificada sense avançar, per que 
es pugui regular amb precisió la incorporació del lligant en la zona no tractada. 
 
 

920.5.8. Curat i protecció superficial 

 

Quan, per necessitats del desenvolupament de les obres, calgui facilitar i accelerar l’eliminació d’humitat de la 
mescla compactada, es podrà sotmetre la capa a l’acció del trànsit durant un període a fixar per la Direcció 
d’Obra, en general entre quinze (15) i trenta dies (30 d); en funció de les condicions climatològiques i de la 
intensitat de circulació, aquesta s’ordenarà per que no es concentrin les rodades en una sola franja. 
 
En les zones amb risc de presentar despreniments superficials (corbes de radi reduït o zones  d’aturada) s’haurà 
d’executar un reg de protecció. 
 
El reg de protecció s’executarà utilitzant una emulsió de trencament ràpida i amb àrid de cobertura. L’emulsió 
estarà diluïda en aigua de forma que la concentració de lligant residual sigui del trenta per cent (30%). La dotació 
de lligant residual estarà comprés entre dos-cents (200) i tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2). L’àrid de 
cobertura que es vagi a utilitzar complirà l’especificat a l’Article 532 del PGI-10. Després de la seva extensió, es 
procedirà al compactat amb un compactador de neumàtics i, prèviament a l’obertura al trànsit, s’escombrarà per 
poder eliminar l’àrid sobrant.  
 

L’extensió d’una nova capa sobre la reciclada no s’iniciarà fins que la humitat al mig del gruix de la capa reciclada 
sigui constant i inferior a l’u per cent (1%), comprovant que es manté per sota d’aquest valor durant al menys set 
dies (7 d) i a més els testimonis extrets a partir d’aquest moment, segons la NLT-314, no es disgreguen i 
permeten el seu transport i manipulació per realitzar en laboratori les proves que s’especifiquin. 
 
 
920.6. Tram de prova 

 
Abans d’iniciar-ne el reciclat in situ amb emulsió serà preceptiva la realització del corresponent tram de prova, que 
es realitzarà amb el gruix i la fórmula de treball prescrits i utilitzant els mateixos mitjans que vagi a utilitzar 
després el Contractista per l’ execució de les obres, per comprovar la fórmula de treball, el funcionament dels 
equips necessaris per l’execució de les obres i, especialment, la forma d’actuació de l’equip de compactació. Així 
mateix, es verificarà, mitjançant presa de mostres, la conformitat del reciclat amb les condicions especificades 
sobre humitat, gruix de reciclat,  granulometria, contingut d’emulsió i resta de requisits exigits. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra , fixarà la longitud del tram 
de prova, que no serà inferior a dos-cents metres (200 m) per carreteres amb categories de trànsit pesat T1 i T2 i 
a cent metres (100 m) en la resta dels casos. La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva realització 
com a part integrant de la unitat d’obra definitiva. 
 
A més, al començament de cada tram homogeni: 
 

 Es comprovarà la profunditat de fresat. 

 S’ajustarà la velocitat d’avançament de l’equip per obtenir la profunditat de fresat, la granulometria dins 
del fus especificat i una barreja uniforme i homogènia.  

 Es determinarà la granulometria del material fresat que es vagi a reciclar. 

 Es comprovarà i ajustarà la fórmula de treball obtinguda per aquest tram. 
 
Així mateix, durant l’execució del tram de prova s’analitzaran els aspectes següents: 
 

 Correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat establerts 
en els Plecs de Prescripcions Tècniques, i altres mètodes ràpids de control. 

 Correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control de la densitat i humitat in situ establerts en el Plec 
de Prescripcions Tècniques, i altres mètodes ràpids de control. 

 Es comprovarà  a la mescla la precisió dels sistemes de dosificació de l’emulsió i de l’aigua i, en el seu 
cas, de les addicions. 

 S’establiran les relacions entre humitat i densitat aconseguida. 

 S’establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat aconseguida. 

 Es mesurarà l’esponjament de la capa reciclada, per diferència de gruix abans del fresat i després de la 
compactació. 

 
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l’execució del reciclat. En el 
segon, s’hauran de proposar les actuacions a seguir (estudi d’una nova fórmula, correcció parcial de 
l’assajada, correccions a la central de fabricació i als sistemes d’extensió, etc.). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la seva forma 
específica d’actuació. En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar-ne de 
suplementaris. 

 
Els resultats obtinguts en el tram de prova vàlid serviran per fixar la fórmula de treball definitiva i els valors de 
referència per els assajos d’informació. 
 
 
920.7. Especificacions de la unitat acabada  
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920.7.1. Densitat 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà la densitat de la capa després del procés de compactació, la 
qual no haurà de ser inferior al cent per cent (100%) de la densitat màxima Proctor Modificat, segons la UNE 
103501, definida a la fórmula de treball. 
 
La diferència de densitats entre les zones més superficials i les més profundes no superarà els tres punts 
percentuals (3%), ni un punt percentual (1%) cada cinc centímetres (5 cm) de profunditat.  
 
 

920.7.2. Acabament, rasant, amplada i gruix 

 
La superfície de la capa reciclada acabada haurà de presentar una textura uniforme, exempta de segregacions i 
d’ondulacions i amb les pendents adequades.  
 
La rasant de la superfície acabada no haurà de  superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota  d’ella en més 
de quinze mil·límetres (15 mm). El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció 
d’Obra, podrà modificar el límit anterior. 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l’amplada de la capa reciclada, que en cap cas haurà de ser inferior ni 
superar en més de deu centímetres (10 cm) a l’establerta en els Plànols de seccions tipus. 
 
El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per ella en els Plànols de seccions tipus. 
 
 

920.7.3. Regularitat superficial 

 
L’índex de regularitat internacional (IRI), segons la NLT 330, de la capa acabada haurà de complir el fixat a la 
Taula 920.5. 
 
 

Taula 920.5 
Índex de regularitat internacional (IRI) (dm/hm) 

 

Percentatge d’hectòmetres IRI (dm/hm) 

50 < 2,5 

80 < 3,0 

100 < 4,0 

 
 
920.8. Limitacions de l’execució 

 

Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra,  no es permetrà l’execució del reciclat in situ amb emulsió: 
 

 Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5 °C). La Direcció d’Obra podrà 
augmentar aquest límit, a la vista dels resultats de compactació obtinguts. 

 Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques. 
 
 
920.9. Control de qualitat  

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per cada cas, el mètode de control, mida del lot i tipus i 
nombre d’assajos a realitzar. També s’establiran els mètodes ràpids de control que es puguin utilitzar i les 
condicions bàsiques d’utilització. 
 

Els assajos in situ es realitzaran i, en el seu cas, les mostres s’agafaran i els testimonis s’extrauran en punts 
prèviament seleccionats mitjançant un mostreig aleatori, tant longitudinalment com transversalment, realitzat de 
forma que n’hi hagi al menys un per cada hectòmetre (1/hm). 
 
 

920.9.1. Control de procedència de l’emulsió bituminosa 

 

L’emulsió bituminosa haurà de complir les especificacions establertes a l’Article 213 del PGI-10. 
 
 

920.9.2. Control d’execució 

 
 

920.9.2.1. Dosificació de l’emulsió 

 
Es controlarà al menys una vegada pel matí i una altra per la tarda el funcionament dels broquets d’injecció. Així 
mateix es contrastarà diàriament el consum efectiu de lligant amb la informació proporcionada pel 
microprocessador per control del volum d’emulsió afegit. 
 
 

920.9.2.2. Fresat i mescla reciclada 

 
Al menys dos vegades al dia (2/d), una pel matí i l’altra per la tarda, i al menys una vegada per lot, definit a 
l’apartat 920.9.3, s’agafarà una mostra del material a la sortida de la recicladora per determinar la seva 
granulometria, segons la UNE-EN 933-1. 
 
Al menys dos vegades al dia (2/d), una pel matí i una altra per la tarda, i al menys una (1) vegada per lot, definit a 
l’apartat 920.9.3, es determinarà el contingut d’humitat de la mescla segons la UNE 103300. 
 
Al menys dos vegades al dia (2/d), una pel matí i una altra per la tarda, i al menys una (1) vegada per lot, definit a 
l’apartat 920.9.3, s’agafaran mostres de la mescla bituminosa reciclada i sobre elles es determinarà la dosificació 
de lligant, segons la NLT-164. 
 
Al menys una vegada al dia (1/d), i al menys una vegada per lot, definit a l’apartat 920.9.3,  s’agafaran mostres de 
la mescla reciclada, en recipients que conservin la humitat, per realitzar amb elles sèries de provetes, que 
s’assajaran per determinar els valors dels resultats de l’assaig de immersió-compressió segons la NLT-162. Totes 
les provetes fabricades i compactades segons la NLT-161, es curaran desmotllades durant tres dies (3 d) a 
cinquanta graus Celsius (50 °C). 
 
L’addició d’aigua o d’emulsió es controlarà amb el cabalímetre de la recicladora, que disposarà  d’un sistema 
automàtic de registre, de forma que s’obtingui en cada tram la humitat especificada. 
 
A més es comprovarà amb la freqüència necessària, a judici de la Direcció d’Obra, que la profunditat i amplada de 
fresat i la velocitat d’avanç de la fresadora són les autoritzades d’acord amb l’apartat 920.6. 
 
Es comprovarà sovint el gruix estès, mitjançant un punxó graduat o un altre procediment aprovat per la Direcció 
d’Obra, tenint en compte la disminució que experimentarà el material al ser compactat. 
 
Es comprovarà amb la freqüència necessària, a judici de la Direcció d’Obra, l’aspecte de la mescla bituminosa 
reciclada, especialment l’embolicada del lligant, la homogeneïtat de la superfície i l’absència de segregacions. 
 
Es comprovarà la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verificant: 
 

 Que el nombre i tipus de compactadors és l’aprovat. 

 El funcionament dels dispositius d’humectació i neteja. 

 El llast i massa total dels compactadors i, en el seu cas, la pressió d’inflat de les rodes dels compactadors 
de neumàtics. 
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 La freqüència i l’amplitud dels compactadores vibratoris. 

 El nombre de passades de cada compactador. 
 
En cadascuna de les franges de reciclat es realitzaran determinacions d’humitat i de densitat en emplaçaments 
aleatoris, amb una freqüència mínima de set (7) per cada lot dels definit a l’apartat 920.9.3. En el cas d’utilitzar 
sonda nuclear o bé altres mètodes ràpids de control, aquests hauran d’haver estat convenientment contrastats en 
la realització del tram de prova. 
 
Quan les determinacions es realitzin mitjançant sonda nuclear, per la determinació de la densitat mitjana la vareta 
amb la font radiactiva s’haurà d’introduir fins el fons de la capa reciclada. En cas de què les densitats obtingudes 
fossin inferiors a les especificades es prosseguirà el procés de compactació fins aconseguir els valors prescrits. 
 
 

920.9.3. Control de recepció de la unitat acabada 

 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els criteris següents: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de calçada.  

 Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada. 

 La fracció construïda diàriament. 
 
Després de finalitzat el curat i abans de cobrir la capa reciclada amb una altra capa, s’extrauran testimonis, 
segons la NLT-314, en punts aleatòriament situats, en nombre no inferior a cinc (5) i es determinarà la seva 
densitat i gruix segons la NLT-168, així com la seva humitat, d’acord amb l’especificat a l’apartat 920.5.8. 
 
Es comprovarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24 h) de la seva execució i 
sempre abans de l’extensió de la següent capa, mitjançant la determinació de l’índex de regularitat internacional 
(IRI), segons la NLT-330, que haurà de complir l’especificat a l’apartat 920.7.3. 
 
Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, en l’eix, 
ruptures de peralt si existissin, i vores de perfils transversals tals que la seva separació no excedeixi de la meitat 
de la distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà l’amplada de la capa.  
 
 
920.10. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
 

920.10.1. Densitat 

 
La densitat mitjana obtinguda no haurà de ser inferior a l’especificada a l’apartat 920.7.1. No més de dos (2) 
individus de la mostra assajada del lot presentaran un valor inferior al prescrit en més de dos (2) punts 
percentuals. 
 
Si la densitat mitjana obtinguda és inferior al noranta-set per cent (97%) de la densitat de referència, s’aixecarà 
mitjançant  fresat la capa de material reciclat corresponent al lot controlat i es reposarà amb un material acceptat 
per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista. Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al noranta-set per 
cent (97%) de la densitat de referència, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 
de material reciclat corresponent al lot controlat. 
 
 

920.10.2. Gruix 

 
El gruix mitjà obtingut no haurà de ser inferior a l’especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o 
en els Plànols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats 
que baixin de l’especificat en més d’un deu per cent (10%). 
 

Si el gruix mitjà obtingut és inferior a l’especificat, es compensarà la diferència amb un gruix  addicional equivalent 
de la capa superior aplicat en tota l’amplada de la secció tipus, per compte del Contractista. 
 
 

920.10.3. Rasant 

 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de les toleràncies especificades, ni existiran zones que retinguin aigua. Quan la tolerància sigui 
superada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la Direcció d’Obra podrà acceptar la superfície 
sempre que la capa superior a n’ella compensi la minva amb el gruix addicional necessari sense increment de 
cost per l’Administració. 
 
Quan la tolerància sigui superada per excés, es corregirà l’excés mitjançant fresat per compte del Contractista, 
sempre que això no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en els Plànols. 
 
 

920.10.4. Regularitat superficial 

 
Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no excediran dels límits establerts a 
l’apartat 920.7.3. Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits, es 
procedirà de la següent manera: 
 

 Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat es corregiran els defectes mitjançant 
fresat per compte del Contractista. 

 Si és en menys d’un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s’aplicarà una penalització 
econòmica del deu per cent (10%). 

 
 
920.11. Amidament i abonament 

 
L’emulsió bituminosa utilitzada en el reciclat de les mescles bituminoses s’amidarà per tones (t), obtingudes 
aplicant a l’amidament abonable d’execució del reciclat la dosificació mitjana deduïda dels assajos de control de 
cada lot. 
 
L’execució del reciclat s’amidarà  per metres quadrats (m2) de superfície reciclada amb el gruix indicat en els 
Plànols de la secció tipus, el qual s’entén com mínim en qualsevol punt. Aquesta superfície s’obtindrà multiplicant 
les amplades de les seccions tipus assenyalades en els Plànols per la longitud realment executada. 
 
En aquest abonament es considera inclòs el fresat de les capes del ferm existent, la mescla i homogeneïtzació de 
material fresat, l’aigua i, en el seu cas, els additius, l’extensió i la compactació de la mescla. 
 
No tindran dret a un increment d’abonament les zones cavalcades o les superfícies que pels seus defectes hagi 
estat necessari reciclar en més d’una passada. 
 
No seran d’abonament els escreixos laterals, ni la neteja de la superfície existent. 
 
El tractament de protecció de la superfície de la mescla bituminosa reciclada s’amidarà per metres quadrats (m2) 
realment executats, mesurats sobre el terreny. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
920.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats en aquest 
Article es podrà acreditar mitjançant el corresponent certificat què, quan aquestes especificacions estiguin 
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establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a 
aquestes normes. 
 
Si els referits productes disposen d’una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri el compliment de les 
especificacions tècniques obligatòries d’aquest Article, es reconeixerà com tal quan aquest distintiu estigui 
homologat per infraestructures.cat. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries d’aquest Article podrà ser 
atorgat per les Administracions Públiques competents en matèria de carreteres, la Direcció General de Carreteres 
del Ministeri de Foment (segons l’àmbit) o els Organismes espanyols —públics i privats— autoritzats per realitzar 
tasques de certificació o assajos en l’àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial 
Decret 2200/95, de 28 de desembre. 
 
 
Normes de referència 
 

 NLT-124 Penetració dels materials bituminosos. 

 NLT-125. Punt de reblaniment anell i bola dels materials bituminosos. 

 NLT-161. Resistència a compressió simple de mescles bituminoses. 

 NLT-162.Efecte de l’aigua sobre la cohesió de les mescles bituminoses compactades (assaig  d’immersió- 
compressió). 

 NLT-164. Contingut de lligant en mescles bituminoses. 

 NLT-168. Densitat i forats en mescles bituminoses compactades. 

 NLT-196. Embolicat i resistència al desplaçament per l’aigua de les emulsions bituminoses. 

 NLT-314. Presa de mostres testimonis de paviments.  

 NLT-330. Càlcul de l’índex de regularitat internacional, IRI, en paviments de carreteres. 

 NLT-353. Recuperació del lligant de mescles bituminoses per a la seva caracterització. 

 UNE 103300. Determinació de la humitat d’un sòl mitjançant assecat en estufa. 

 UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Proctor Modificat. 

 UNE-EN 933-1. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat. 

 UNE-EN 933-2. Assaig per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Tamisos d’assaig, tamany nominal de les obertures.  

 
 
 

Article 921. Reciclat in situ amb ciment de capes de ferm 
 

 
 
921.1. Definició 

 
Es defineix com a reciclat in situ amb ciment de capes de ferm la barreja, convenientment estesa i compactada, 
del material procedent del fresat d’un ferm existent (constituït per mescles bituminoses i materials granulars) amb 
ciment, aigua i, eventualment, additius i àrid d’aportació, la finalitat del qual és reutilitzar una o diverses capes 
d'un ferm deteriorat, amb un gruix total compactat comprés entre vint (20) i trenta centímetres (30 cm). Tot el 
procés d’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà a temperatura ambient i sobre la mateixa superfície a 
tractar. 
 
El valor de trenta centímetres (30 cm) com a límit màxim de gruix de la capa reciclada es podrà augmentar a 
trenta-cinc (35 cm) sempre i quan a l’obra es garanteixi una compacitat uniforme en tot el gruix de la capa. 
 
La seva execució inclou les següents operacions: 
 

 Estudi previ dels materials. 

 Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball per a cada tram de característiques diferents. 

 Fresat de la part del ferm a reciclar. 

 Incorporació del ciment, l’aigua i, eventualment, els additius. 

 Incorporació, en el seu cas, de l’àrid d’aportació. 

 Barreja i extensió. 

 Realització de juntes en fresc (prefisuració). 

 Compactació i acabament. 

 Curat i, en el seu cas, execució d’un reg de protecció. 
 
 
921.2. Materials 

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995) o normativa que el substitueixi, pel qual es dicten disposicions per a la 
lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE (modificada per la Directiva 
93/68/CE) i, en particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu 
Article 9. 
 
Independentment de l’anterior, s’estarà en tot cas a més a allò disposat a la legislació vigent en matèria 
ambiental, de seguretat i salut i d’emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

921.2.1. Ciment. 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà el tipus i la classe 
resistent del ciment. Aquest complirà les prescripcions de l’Article 202 del PGI-10 i les addicionals que estableixi, 
en el seu cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Excepte justificació en contra, la classe resistent del ciment serà la 32,5. La Direcció d’Obra podrà autoritzar l’ús 
d’un ciment de classe resistent 22,5, i en èpoques fredes de classe resistent 42,5. 
 
No es faran servir ciments d’aluminat de calci, ni mescles de ciment amb addicions que no hagin estat fetes a la 
fàbrica de ciment. 
 
Si el contingut ponderal de sulfats solubles (S03 ) en el material que es vagi a reciclar, determinat segons la UNE 
103201, fos superior al cinc per mil (0,5%) en massa, s’haurà d’emprar un ciment resistent als sulfats i aïllar 
adequadament aquestes capes de ferm de les obres de pas de formigó. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el principi d’adormiment, segons la UNE-EN 196-3, que en 
tot cas, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2h). No obstant, si el reciclat es realitzés amb temperatura 
ambient superior a trenta graus Celsius (30º), el principi de l’adormiment, determinat segons la UNE-EN 196-3, 
però realitzant els assajos a una temperatura de quaranta més menys dos graus Celsius (40 ± 2 ºC), no podrà 
tenir lloc abans d’una hora (1h). 
 
 

921.2.2. Material que s’hagi de reciclar 

 
 

921.2.2.1. Característiques generals 

 

El  material que s’hagi de reciclar estarà constituït per partícules, recobertes o no per lligant envellit o per ciment, 
resultants de l’adequada disgregació per fresat de la part del ferm existent a la profunditat establerta. 
 
La Direcció d’Obra, d’acord amb les característiques i l’estat de les capes de ferm, determinarà si existeixen 
zones on s’hagi d’utilitzar el material existent. En tal cas els materials es retiraran i transportaran a un abocador 
autoritzat i es substituiran per un material aprovat per la Direcció d’Obra, que podrà autoritzar així mateix la 
reutilització de material fresat procedent de localitzacions diferents a les que s’estigui reciclant. 
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El material que s’hagi de reciclar no presentarà reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment. En materials sobre 
els que no existeixi suficient experiència en el seu comportament en barreges amb ciment, es realitzarà  l’anàlisi 
química de la concentració de SiO2 i de la reducció de l’alcalinitat R, segons la UNE 146507-1, i el material serà 
considerat potencialment reactiu si: 
 

 SiO2 > R quan R major o igual de 70. 

 SiO2 > 35 + 0,5R quan R menor de 70. 
 
 

921.2.2.2. Granulometria 

 

El material a reciclar no contindrà elements de grandària superior a vuitanta mil·límetres (80 mm). En cas contrari, 
la Direcció d’Obra indicarà les mesures a adoptar per a la seva eliminació. El contingut de partícules passant pel 
tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2 no serà inferior al trenta per cent (30%) en massa. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars assenyalarà si és necessari corregir la granulometria del material 
disgregat amb àrid d’aportació. En el seu defecte, la Direcció d’Obra podrà ordenar la utilització d’àrid d’aportació, 
quan el material disgregat no assoleixi el valor mínim citat de partícules passant pel tamís 4 mm de la UNE-EN 
933-2. 
 
 

921.2.2.3. Composició química 

 

El material que s’hagi de reciclar estarà exempt de matèria orgànica i de productes que puguin perjudicar 
l’adormiment del ciment. En cas contrari la Direcció d’Obra podrà autoritzar el seu us sempre que el contingut de 
matèria orgànica, determinat segons la UNE 103204, no sigui superior a l’u per cent (1%) en massa. El contingut 
de sulfats, expressat en SO3 i determinat segons la UNE 103201, no serà superior a l’u per cent (1%) en massa. 
 
 

921.2.2.4. Plasticitat 

 

El límit líquid, segons la UNE 103103, serà inferior a trenta-cinc (35) i l’índex de plasticitat, segons la UNE 
103104, serà igual o superior a quinze (15). Si el material no compleix aquestes condicions, es podrà recórrer a 
un tractament previ amb calç. La dotació d’aquesta haurà de ser determinada mitjançant assajos previs en 
laboratori i aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
 

921.2.3. Àrid d’aportació 

 

Si fos necessari utilitzar un àrid d’aportació com a corrector granulomètric, haurà de tenir les característiques 
establertes a l’Article 500 del PGI-10 per a tot-u artificial. La seva granulometria i proporció s’ajustaran, d’acord 
amb les indicacions de la Direcció d’Obra, de manera que s’obtingui una granulometria del material reciclat el més 
continua possible.  
 
Si fos necessari utilitzar un àrid d’aportació per a corregir peralts, completar el gruix de capa reciclada o efectuar 
un eixamplament, aquest àrid complirà les prescripcions exigides per al tot-u artificial a l’Article 500 del PGI-10 i el 
seu ús haurà d’estar aprovat prèviament per la Direcció d’Obra. 
 
Per altra banda, en el cas dels eixamplaments executats simultàniament amb el reciclat, l’àrid s’haurà de 
seleccionar de manera que, emprant la mateixa dotació, tipus i classes resistent de ciment, s’obtingui una 
resistència a compressió igual o superior a la del ferm reciclat,  però sense que l’increment sigui superior a un vint 
per cent (20%). 
 
 

921.2.4. Aigua 

 

L’aigua complirà les prescripcions de l’Article 280 del PGI-10. 
 
 

921.2.5. Additius 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que es puguin utilitzar per obtenir la 
treballabilitat  adequada o  millorar les característiques de la barreja les quals hauran de ser especificats a la 
fórmula de treball i aprovats per la Direcció d’Obra. Aquesta podrà autoritzar l’ús d’un retardador d’adormiment 
per ampliar el termini de treballabilitat del material, segons les condicions climàtiques, així com establir el mètode 
que s’hagi d’emprar per a la seva incorporació i les especificacions que hagin de complir tant aquest additiu com 
les propietats de la barreja que es modifiquen amb la seva incorporació. 
 
L’ús de retardadors d’adormiment serà obligatori quan la temperatura ambient durant l’execució del reciclat superi 
els trenta graus Celsius (30 ºC), tret que la Direcció d’Obra ordeni el contrari. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, establirà la proporció 
adequada d’additius que s’hagin d’emprar i el mètode emprat per a la seva incorporació, així com les 
especificacions que han de complir tant aquests additius com la barreja resultant. 
 
Nomes s’autoritzarà l’ús d’additius, amb unes característiques, comportament i efectes sobre la barreja que 
vinguin garantits pel fabricant, a l’emprar-los en les proporcions previstes, essent obligatori realitzar assajos previs 
per a comprovar que compleixen la seva funció amb els materials i dosificacions previstes a la fórmula de treball. 
 
 
921.3. Tipus i composició de la mescla 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus i composició de la mescla reciclada. El contingut 
mínim de ciment i resistència mínima a compressió simple haurà de complir l’indicat en aquest apartat. 
 
El contingut mínim de ciment serà del tres per cent (3%) de la massa total en sec del material que s’hagi de 
reciclar. 
 
La resistència mínima a compressió simple del material reciclat als set dies (7 d) serà de dos megapascals i cinc 
dècimes (2,5 MPa). En cas d’emprar ciments per a usos especials, serà de dos megapascals i una dècima (2,1 
MPa). 
 
Les provetes per a la determinació de les resistències es compactaran segons la NLT-310, amb l’energia amb la 
que s’assoleixi la densitat exigida a l’apartat 921.7.1 o al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i 
s’assajaran a compressió simple segons la NLT-305. 
 
El material reciclat haurà de tenir un termini de tal que permeti completar la compactació d’una franja abans que 
hagi finalitzat aquest termini a la franja adjacent reciclada prèviament. 
 
El termini de treballabilitat es determinarà d’acord amb la UNE 41240, realitzant els assajos a la temperatura mitja 
ambient prevista entre les dotze (12:00) i les quinze hores (15:00) durant l’execució del reciclat, no podent ser 
inferior a l’indicat a Taula 921.1 
 
 

Taula 921.1 
Termini mínim de treballabilitat 

 (tpm) del reciclat in situ amb ciment. 
 

Tipus d’Obra 
t PM 

(minuts) 

Sense 
trànsit 

Amplada completa 120 

Per franges 180 

Amb trànsit 240 
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921.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 

S’estarà, en tot cas, al disposat a la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport en el 
referent als equips emprats en l’execució de les obres.  
 
No es podrà utilitzar en l’execució del reciclat cap equip que no hagi estat prèviament aprovat per la Direcció 
d’Obra després de l’execució del tram de prova. 
 
Per a l’execució del reciclat in situ amb ciment s’hauran d’emprar equips mecànics. Aquests podran ser equips 
independents que realitzin per separat operacions de fresat, de dosificació i de distribució del ciment i de l’aigua, 
de barreja, d’estesa i de compactació o be d’equips que realitzin dos o més d’aquestes operacions, excepte la 
compactació, de manera simultània. 
 
Excepte justificació en contra, per a les carreteres amb categoria de trànsit pesat T2 o quan la superfície a tractar 
sigui superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2) serà preceptiu l’ús d’equips que integren en una sola 
màquina les operacions de fresat, de dosificació i distribució del ciment, de barreja i d’extensió. 
 
L’equip de fresat, composat per una o més màquines fresadores, amb una amplada mínima de mig carril i 
dotades de rotor de fresat d’eix horitzontal, haurà de ser capaç de fresar el ferm existent a la profunditat i 
l’amplada especificades, produint un material homogeni amb la granulometria requerida en una sola passada i 
haurà de fer-ho a una velocitat constant adequada. Les màquines fresadores estaran dotades d’un dispositiu de 
control automàtic que asseguri el gruix especificat i prefixat. A més estaran proveïdes d’un dispositiu que eviti 
l’aixecament en blocs de material, que en qualsevol cas haurà de quedar adequadament disgregat. 
 
L’equip de dosificació del ciment i de l’aigua i els additius es composarà de dipòsits, bombes de cabal variable i 
difusors adequadament disposats, amb control automàtic programable de dosificació, que permetin realitzar les 
dosificacions de la fórmula de treball corresponent, segons la profunditat i amplada del material fresat que s’hagi 
de reciclar, i segons la velocitat d’avanç de la màquina amb les toleràncies fixades en aquest Article. 
 
El mesclador haurà de garantir una mescla homogènia i uniforme en tota l’amplada i profunditat del reciclat. La 
mescla es podrà realitzar mitjançant una màquina mescladora independent o be en les pròpies màquines 
fresadores aprofitant l’energia del rotor de fresat, en aquest cas el sistema de dosificació haurà d’anar incorporat 
a l’element fresat. 
 
Es disposaran els mitjans i la ma d’obra necessaris per tal que a les zones entre franges de reciclat compleixin 
totes les condicions de dosificació, compactació i regularitat superficial especificats en aquest Article. 
 
El subministrament del ciment a la unitat de mescla es realitzarà des de cisternes o dipòsits mòbils, de manera 
que no es produeixin aturades dels elements de barreja i extensió del material reciclat.  
 
El ciment es dosificarà com a beurada. Es podrà dosificar en pols en obres petites, quan la superfície a tractar 
sigui menor de setanta mil metres quadrats (70.000m2), sempre que ho autoritzi expressament la Direcció d’Obra; 
en aquest segon cas, i sempre que es compleixin els requisits de la legislació ambiental i de seguretat i salut, 
s’empraran equips amb dosificació lligada a la velocitat d’avanç, que podran consistir en camions-sitja o en tancs 
remolcats amb tremuges acoblades a la part posterior amb comporta regulable. Si la descàrrega del ciment sobre 
el ferm a reciclar es realitzés des d’una alçada superior a deu centímetres (10 cm), el dispositiu de descàrrega 
estarà protegit amb faldons, i la seva part inferior no haurà d’estar a més de deu centímetres (10 cm) de la 
superfície del ferm. 
 
Quan el ciment s’aporti en beurada, l’equip per a la seva fabricació tindrà un mesclador amb alimentació 
volumètrica d’aigua i dosificació ponderal de ciment. L’equip de reciclat haurà d’estar previst d’un dosificador-
distribuïdor volumètric de beurada, amb bomba de cabal variable i dispositiu de ruixat, així com control automàtic 
programable de dosificació, que permeti adequar les dosificacions a la fórmula de treball corresponent, segons la 
profunditat i amplada del material fresat a reciclar, i segons l’avanç de la màquina, amb les toleràncies fixades al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 

S’haurà de disposar d’un camió cisterna o equip similar capaç d’incorporar a l’equip de reciclat l’aigua d’amasat 
en la proporció necessària, d’acord amb la velocitat d’avanç i la profunditat de treball. 
 
En cas d’emprar additius i de que l’equip de reciclat no tingués dispositius específics per la seva incorporació en 
la dotació requerida, s’afegiran a l’aigua de pastat en l’equip d’alimentació d’aquesta, i llavors aquest equip haurà 
d’estar proveït dels dosificadors necessaris. 
 
Per a l’extensió s’haurà de disposar d’un distribuïdor que eviti la segregació del material barrejat i realitzi una 
extensió i recompactació homogènies i amb el perfil desitjat, mitjançant una mestra d’extensió amb dispositius 
d’anivellament automàtics. 
 
 

921.4.1. Equip de compactació 

 

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d’acció suau i estar 
dotats de dispositius per a mantenir-los humits en cas necessari. 
 
La composició de l’equip de compactació es determinarà en el tram de prova i serà com a mínim d’un (1) 
compactador vibratori de corró metàl·lic i un (1) compactador de neumàtics. 
 
El compactador vibratori disposarà d’un corró metàl·lic amb una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a 
tres-cents Newton per centímetre (300 N/cm) i capaç d’assolir un massa d’almenys quinze tones (15 t) amb 
amplituds i freqüències de vibració adequades. El compactador de neumàtics serà capaç d’assolir una massa 
d’almenys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d’inflat que pugui 
assolir almenys vuit dècimes de megapascal (0,8 MPa). 
 
Els corrons metàl·lics dels compactadors vibratoris no presentaran solcs ni irregularitats i tindran dispositius 
automàtics per a eliminar la vibració a l’invertir el sentit de la marxa. Els compactadors de neumàtics tindran rodes 
llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el cavalcament de les empremtes davanteres amb les 
posteriors. 
 
La Direcció d’Obra aprovarà l’equip de compactació que s’hagi d’emprar, la seva composició i les característiques 
de cadascun dels components, que seran les necessàries per aconseguir una compacitat adequada i homogènia 
del reciclat en tot el seu gruix, sense produir trencaments del material ni enrotllaments. 
 
Als llocs inaccessibles per als equips de compactació normals s’empraran altres de grandària i disseny adequats 
per a la tasca que s’hagi de realitzar. 
 
 

921.4.2. Equip per a l’execució de juntes transversals en fresc 

 

Per a l’execució de juntes transversals en fresc s’utilitzaran equips autònoms que efectuïn en cada passada un 
solc recte interessant almenys dos terços (2/3) del gruix a reciclar i que al  mateix temps introdueixin en aquest 
solc un producte adequat per a impedir que la junta es tanqui de nou. Aquest producte podrà consistir en una 
emulsió de trencament ràpid, cinta de plàstic flexible, perfil ondulat de plàstic rígid, o altres sistemes que a més 
d’impedir que es tanqui novament la junta durant la compactació, permetin la transmissió de càrregues entre els 
dos costats de la junta. 
 
La Direcció d’Obra  podrà autoritzar en obres petites, amb superfície a tractar menor de setanta mil metres 
quadrats (70.000 m2), la utilització d’equips per a l’execució de juntes transversals en fresc proveïts d’un estri de 
tall que abasti almenys un terç (1/3) del gruix de la capa un cop compactada. 
 
 
921.5. Execució de les obres 
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921.5.1. Estudis previs de materials 

 
 

921.5.1.1. Estudi del material que s’hagi de reciclar i comprovació de la tramificació 

 

Es realitzarà una inspecció de la superfície a reciclar comprovant les dades del reconeixement de Projecte i la 
tramificació proposada. Es prendran mostres representatives dels materials existents en els diferents trams, 
mitjançant sondejos, cales o altres mètodes de presa de mostres, comprovant el gruix i el tipus de material de les 
diferents capes. Com a mínim es realitzaran dos (2) sondejos i una (1) cala per kilòmetre (1 km) o tram diferenciat 
si la seva longitud fos menor. 
 
Es prendran mostres de material fresat en cada tram homogeni, en el gruix previst al Projecte per al reciclat, 
emprant una fresadora d’iguals o similars característiques o que produeixi un fresat adequat i semblant a la 
màquina que s’hagi d’emprar en l’execució de l’obra. 
 
Sobre les mostres de cada tipus de material fresat en cada tram homogeni es determinarà: 
 

 Anàlisi granulomètrica, segons la UNE-EN 933-1. 

 Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i 103104, respectivament. 

 Contingut de sulfats, segons la UNE 103201. 

 Contingut de matèria orgànica, segons la UNE 103204. 

 Contingut d’humitat, segons la UNE 103300. 

 Proctor modificat, segons la UNE 103501. 

 La presencia d’elements inhibidors de l’adormiment del ciment, tals com sulfurs (pirites) o clorurs (sal 
gemma). 

 

Els resultats del reconeixement i dels assajos hauran de servir per a verificar que els trams en que s’ha dividit 
l’obra siguin suficientment homogenis en relació amb els objectius cercats pel procediment de reciclat. 
 
No s’hauran de considerar homogenis els trams amb resultats individuals dels assajos indicats en aquest apartat 
que presentin variacions sobre els resultats mitjans superiors a les toleràncies establertes a la Taula 921.2, ni 
quan variï el tipus d’àrid. 

 
Taula 921.2 

Toleràncies màximes admissibles 
 en trams homogenis 

 

Característiques Unitat Tolerància 

Granulometria del 
material (tamisos de 
la UNE-EN 933-2) 

Grandària màxima 
% sobre la massa 
total del material a 

reciclar en sec 

0 

Passa 4mm ± 4 

Densitat màxima del Proctor Modificat % ± 3 

 
 

921.5.1.2. Valors de referencia de les característiques 

 

Un cop comprovat que el material compleix totes les condicions establertes en aquest Article i en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, la Direcció d’Obra aprovarà el material i fixarà les característiques de 
referència en cada tram homogeni. 
 
Es prendran com a característiques de referència, per a cada tipus de material, la mitjana de tots els resultats de 
cada tipus d’assaig prescrit. Els valors així obtinguts hauran de diferir dels valors límit establerts amb marge 
suficient per a que sigui raonable esperar que, amb la heterogeneïtat pròpia del material i la dispersió que 
introdueix l’execució en obra i el seu control, els valors obtinguts en el control de qualitat de l’execució de les 
obres compleixin els límits establerts. 
 

 
921.5.2. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

 

L’execució del reciclat no es podrà iniciar, en tant que la Direcció d’Obra no hagi aprovat la corresponent fórmula 
de treball, previ estudi a laboratori i comprovació en obra, que haurà d’assenyalar, com a mínim: 
 

 El gruix del reciclat in situ amb ciment. 

 La granulometria del material reciclat i, en el seu cas, la proporció i la granulometria de l’àrid d’aportació a 
emprar a la barreja. 

 El tipus i classe resistent del ciment i la seva proporció en massa, respecte de la massa total del material 
a reciclar en sec i, en el seu cas, per metre quadrat de superfície. 

 La proporció en massa, respecte de la massa total de material a reciclar en sec, d’aigua de pastat. 

 Els tipus d’additius i les seves proporcions en massa, respecte de la massa total del material a reciclar en 
sec. 

 La humitat de compactació. 

 El valor mínim de la densitat a obtenir. 

 El termini de treballabilitat de la barreja, a la temperatura mitjana prevista durant l’execució de les obres, 
entre les dotze (12:00) i les quinze hores (15:00). 

 
 

La proporció d’aigua de pastat serà la corresponent a la humitat òptima determinada a l’assaig Proctor Modificat, 
segons la UNE 103501, realitzat sobre la barreja del material a reciclar, l’àrid d’aportació, en el seu cas, i el 
contingut de ciment determinat per a cada tram homogeni. No obstant, donada la possible variació de les 
característiques dels materials existents en ferm, és possible que sigui necessari realitzar ajustaments del 
contingut d’humitat durant l’execució de les obres, i per això els mecanismes de control i de presa de decisions 
s’hauran de posar a punt durant la realització de l’assaig. 
 
La proporció necessària de ciment a la mescla reciclada es determinarà, excepte justificació en contra, mitjançant 
l’assaig de resistència a compressió simple, realitzat segons la NLT-305, a set dies (7 d), de manera que es 
compleixin els límits especificats a l’apartat 921.3. Les provetes es compactaran segons la NLT-310, amb la 
energia amb que s’assoleixi la densitat exigida a l’apartat 921.7.1. 
 
S’estudiarà i aprovarà una nova fórmula de treball, d’acord amb l’indicat en aquest apartat, cada cop que variïn 
les característiques o la procedència del ciment i, en el seu cas, dels additius o dels materials granulars 
d’aportació o del material a reciclar. En el cas de que les condicions ambientals canviessin de manera important, 
s’haurà de determinar novament el termini de treballabilitat de la barreja. 
 
Les toleràncies admissibles respecte a la fórmula de treball seran les indicades a la Taula 921.3, tenint en compte 
que en cap cas els valors podran sobrepassar els límits establerts. 
 

Taula 921.3 
Toleràncies admissibles  sobre la fórmula de treball 

 

Característiques Unitat Tolerància 

Garbellat 
tamisos 
UNE-EN 

933-2 

Grandària 
màxima % sobre la 

massa total 
del material a 

reciclar en 
sec 

0 

>4mm ± 6 

≤4mm ± 4 

0,063mm 
(inclòs ciment) 

± 1,5 

Ciment ± 0,3 

Humitat de compactació (aigua 
total) 

% respecte de 
la òptima 

-1,5 / +0,5 
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921.5.3. Preparació de la superfície existent 

 

Abans de començar els treballs de reciclat es procedirà a la preparació de la superfície del ferm realitzant les 
següents operacions: 
 

 Neteja i retirada de matèries estranyes acumulades a la totalitat de l’amplada de la carretera, fins i tot als 
carrils que no hagin de ser reciclats. 

 Tractament o eliminació de zones molt contaminades, que a criteri de la Direcció d’Obra, no puguin 
complir en cap cas les especificacions mínimes per a poder ser reciclades. 

 Anivellament de la plataforma afegint, si fes falta, l’àrid d’aportació per tal d’aconseguir els perfils 
longitudinal i transversal previstos. 

 
 

921.5.4. Fresat de la part del ferm que s’hagi de reciclar. 

 

El fresat es realitzarà amb l’equip i el mètode aprovats per la Direcció d’Obra després de l’execució del tram de 
prova, d’acord amb l’establert a l’apartat 921.4. La velocitat de translació de l’equip i la velocitat de rotació del 
rotor de fresat seran constants a cada tram homogeni, a fi d’assegurar una profunditat uniforme de fresat i una 
bona homogeneïtat del material reciclat. S’evitaran en el possible les aturades, i quan siguin inevitables es 
tallaran de manera immediata les entrades de beurada o ciment i d’aigua per evitar sobredosificacions o 
entollaments. S’haurà de comprovar amb la freqüència que la Direcció d’Obra consideri necessari, que la 
granulometria del material fresat correspon a l’obtinguda al tram de prova i, per tant, a la utilitzada per a 
l’elaboració de la fórmula de treball . 
 
Sempre que s’observi que no es compleixen les toleràncies admissibles citades a l’apartat 921.5.2., s’aturarà el 
reciclat fins eliminar les causes de l’anomalia (desgast de piques, obstrucció d’injectors, etc.). 
 
On resultés impossible l’ús de màquines fresadores, el material es demolirà amb altres mitjans mecànics, i els 
productes així obtinguts es traslladaran a un abocador autoritzat. Aquestes zones s’ompliran amb materials que 
compliran en qualsevol circumstància les prescripcions establertes per al conjunt de la unitat d’obra. 
 
 

921.5.5. Distribució de ciment, aigua i additius 

 

El ciment, l’aigua i els additius es distribuiran uniformement mitjançant equips mecànics amb la dosificació fixada 
a la fórmula de treball. La distribució de ciment es realitzarà en forma de beurada i directament en el mesclador 
de l’equip de reciclat. 
 
Abans d’iniciar el procés en obra es purgaran i posaran a punt les bombes i els dispersors d’aigua i de beurada, 
fora del lloc d’ús per garantir les dotacions establertes a la fórmula de treball de manera continua i uniforme. A 
cada aturada de l’equip de reciclat es realitzarà una neteja dels difusors, i com a mínim dos cops al dia (2/d). Les 
operacions per abastir de ciment a l’equip dosificador es realitzaran sense afectar al trànsit que circuli pels carrils 
que es mantinguin en servei. 
 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar la distribució del ciment en sec en obres petites, quan la superfície a tractar 
sigui menor de setanta mil metres quadrats (70.000 m2), o quan sigui convenient per l’excés d’humitat del ferm a 
reciclar. 
 
En el cas que la distribució del ciment no es realitzi en forma de beurada, s’hauran de coordinar adequadament 
els avanços de l’equip de dosificació de ciment i del de reciclat, no permetent que hi hagi entre ambdós una 
longitud estesa de ciment superior a cent metres (100 m). L’extensió del ciment s’aturarà quan la velocitat del vent 
fos excessiva, a judici de la Direcció d’Obra, o quan superi els deu metres per segon (10 m/s), o quan l’emissió de 
pols afecti a zones poblades, ramaderes o especialment sensibles. 
 
Només en zones de reduïda extensió no accessibles a equips mecànics, la Direcció d’Obra podrà autoritzar la 
distribució manual. Per això, s’utilitzaran sacs de ciment que es col·locaran sobre el ferm formant una quadrícula  
de costats aproximadament iguals, d’acord amb la dosificació aprovada. Un cop oberts els sacs, el seu contingut 
serà distribuït ràpidament i uniformement mitjançant rasclets manuals o rascles de pues remolcades. 

 
No es distribuirà el ciment si hi ha entollaments superficials.  
 
En la distribució de ciment es prendran les mesures adequades per al compliment de la legislació que, en matèria 
ambiental i de seguretat laboral, estigués vigent. 
 
 

921.5.6. Execució de la barreja i extensió 

 

Immediatament després de la distribució del ciment s’haurà de procedir a la seva barreja amb la capa que s’hagi 
de reciclar. 
 
S’hauran de prendre les precaucions necessàries per a evitar el tractament de qualsevol porció de la superfície de 
la capa que s’hagi de reciclar amb entollaments, si es precís aturant el procés quan s’observi tal circumstància. 
  

La barreja haurà d’obtenir una dispersió homogènia del ciment, que es reconeixerà pel seu color uniforme i la 
absència de grumolls de ciment. Tota quantitat de ciment aplicada s’haurà de barrejar amb el material disgregat 
abans d’haver transcorregut una hora (1h) des de la seva aplicació. 
 
L’equip de reciclat haurà de comptar amb els dispositius necessaris per assegurar una mescla homogènia en tota 
l’amplada i profunditat del tractament. Si es detectessin segregacions, partícules sense barrejar, o diferencies de 
contingut de ciment o d’aigua en parts de la superfície reciclada, s’haurà d’aturar el procés i realitzar les 
oportunes correccions fins solucionar les incidències. 
 
Quan l’amplada de la superfície a reciclar sigui superior a la de l’equip de treball, el reciclat es realitzarà per 
franges paral·leles, que es cavalcaran en una amplada compresa entre quinze (15) i trenta centímetres (30 cm) 
per no deixar materials sense barrejar a les seves vores. S’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per 
evitar que es produeixin  sobredosificacions de ciment o d’aigua en els cavalcaments. En el cas d’utilitzar per al 
reciclat dos equips en paral·lel s’adoptarà la mateixa precaució en el que es refereix a les seves amplades de 
treball; el desfasament entre les dues màquines serà el menor possible, de manera que, compactant en tota 
l’amplada, no es produeixin juntes longitudinals a l’interior del carril. 
 
A cada carril, l’extensió i precompactació es realitzaran en tota l’amplada definida als Plànols del Projecte. Per 
això s’utilitzarà una sola màquina de l’amplada necessària, o be dos treballant en paral·lel amb el mínim 
desfasament possible, de manera que, compactant en tota l’amplada, no es produeixin juntes longitudinals a 
l’interior de la zona reciclada. 
 
L’execució per franges s’haurà de planificar adequadament per permetre el pas alternatiu del trànsit si fos 
necessari, donant la màxima rellevància a les condicions de seguretat de la circulació i del personal de les obres. 
 
Es delimitaran curosament els vorals o zones adjacents a la calçada a fi d’evitar que els materials d’aquells es 
barregin amb els d’aquesta durant el reciclat. 
 
L’operació d’extensió s’aturarà si s’observa que es produeix segregació o contaminació o defectes en la 
regularitat superficial, i es procedirà a efectuar les correccions necessàries per impedir-ho. 
 
On resultés impossible l’ús de l’equip d’extensió aprovat, la mescla reciclada es podrà estendre amb altres 
dispositius mecànics més senzills, que produeixin un producte acabat de característiques similars a les de la resta 
de la unitat d’obra. 
 

 

921.5.7. Incorporació de l’àrid d’aportació 

 

Quan sigui necessària l’addició d’un àrid d’aportació al material a reciclar, serà incorporat a la barreja per un dels 
procediments següents, que serà comprovat i aprovat per la Direcció d’Obra al tram de prova corresponent: 
 

 Mitjançant la seva extensió en  una capa de gruix uniforme sobre la superfície existent abans del fresat. 
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 Mitjançant la seva incorporació al procés de barreja dels materials després de fresar. Aquest procediment 
requereix un equip de recollida de material, dosificació i barreja independent de la màquina recicladora. 

 
 

921.5.8. Prefissuració 

 

Abans d’iniciar la compactació de la capa reciclada s’hi realitzaran juntes transversals en fresc. S’emprarà l’equip i 
el mètode d’execució aprovats i fixats per la Direcció d’Obra, després de la realització del tram de prova. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, establirà la distància a la 
que s’han de realitzar les juntes transversals en fresc, depenent de la categoria de trànsit pesat, de la zona 
climàtica i del gruix de les capes que es disposin per sobre. La separació entre juntes estarà compresa, en 
general, entre tres (3) i quatre metres (4 m). 
 
L’equip per a l’execució de juntes transversals en fresc efectuarà a cada passada un solc recte interessant 
almenys dos terços (2/3) del gruix de la capa reciclada i al mateix temps introduirà en aquest solc un producte 
adequat per a impedir que la junta es tanqui de nou. 
 
On resultés impossible l’ús de l’equip de prefissuració aprovat o en obres petites, amb una superfície a tractar 
menor de setanta mil metres quadrats (70.000 m2) i en les que així ho aprovi la Direcció d’Obra, l’execució de 
juntes en fresc es  podrà realitzar amb altres dispositius mecànics més senzills, en els que l’estri de tall interessi 
almenys un terç (1/3) del gruix de la capa un cop compactada. 
 
 

921.5.9. Compactació 

 
La compactació es realitzarà immediatament després de la barreja i l’execució de  les juntes transversals en fresc 
per a evitar pèrdues d’humitat i permetre la seva finalització dins del termini de treballabilitat del material. 
 
La barreja no podrà romandre més de mitja hora (1/2 h) sense que es procedeixi a la seva compactació i 
acabament. 
 
La compactació es realitzarà longitudinalment, de manera continua i sistemàtica fins que s’assoleixi la densitat 
especificada a l’apartat 921.7.1. Si l’extensió es realitza per franges, al compactar-ne una s’ampliarà la zona de 
compactació per a que inclogui almenys quinze centímetres (15 cm) de l’anterior. Si l’extensió es realitza amb 
dues màquines en paral·lel amb un lleuger desfasament, es compactaran les dues franges a la vegada. 
 
Els corrons hauran de portar la seva roda motriu del costat més proper a l’equip de reciclat, els canvis de direcció 
es faran sobre barreja ja compactada, i els canvis de sentit s’efectuaran amb suavitat. Es cuidarà que els 
elements de compactació estiguin sempre nets i, si fos precís, humits. 
 
La compactació s’iniciarà longitudinalment per la vora més baixa de la franja que s’estigui tractant, i es continuarà 
cap a la seva vora més alta, solapant-ne les successives passades. Durant la compactació es disposarà d’un 
equip capaç d’estendre aigua en forma de boirina sobre la superfície del ferm reciclat, per tal d’evitar que es 
produeixin dessecacions. 
 
En una secció transversal qualsevol, la compactació d’una franja haurà de quedar acabada abans que hagi 
transcorregut el termini de treballabilitat de l’adjacent executada prèviament. 
 
En llocs inaccessibles per als compactadors s’empraran plaques o corrons vibrants de característiques 
apropiades per aconseguir resultats anàlegs als obtinguts amb l’equip de compactació aprovat. 
 
 

921.5.10. Acabament de la superfície 

 

Un cop acabada la compactació no es permetrà el seu recreixement. No obstant, i sempre dins del termini de 
treballabilitat establert, es podrà fer un refinament amb motoanivelladora, procedint a continuació a escombrar la 
superfície i, després d’una eventual humectació, a la recompactació de l’àrea corregida. Els materials procedents 

del refinament hauran de ser retirats a un abocador autoritzat. Excepte justificació en contra, l’acabament final 
s’efectuarà utilitzant corrons llisos sense vibració. 
 
S’eliminaran els excessos laterals sense la compactació adequada, excepte si formen part del talús exterior de la 
plataforma, que es tractarà segons l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte 
per la Direcció d’Obra. 
 
 

921.5.11. Execució de juntes 

 

Després d’haver estès i compactat una franja, es realitzarà la següent mentre la vora de la primera es trobi en 
condicions de ser compactada; en cas contrari, s’executarà una junta longitudinal. 
 
Si es treballés per franges, es disposarà una junta longitudinal on la demora entre les operacions en dues (2) 
contigües excedeixi el termini de treballabilitat de la barreja. 
 
Les juntes longitudinals entre la zona reciclada i el ferm existent s’hauran de situar a les vores del carril o, si fos 
indispensable, al seu centre, però mai a les franges de trànsit (rodades). 
 
L’amplada de les franges longitudinals d’extensió es fixaran de manera que es realitzi el menor nombre de juntes 
possible i s’aconsegueixi la major continuïtat de l’extensió, tenint en compte l’amplada de la secció, l’eventual 
manteniment de la circulació i les característiques de l’equip emprat. 
 
Entre les successives passades de l’equip de reciclat s’haurà de produir un cavalcament amb la finalitat d’evitar 
l’existència de zones insuficientment tractades o l’acumulació de segregacions. Aquest cavalcament vindrà 
imposat per les amplades de les màquines i de la franja a tractar i generalment estarà comprés entre quinze (15) i 
trenta centímetres (30 cm). La màquina dosificadora-mescladora haurà de tenir tancats els difusors de ciment i 
d’aigua corresponents a la franja de cavalcament per a evitar la producció de mescla reciclada amb dotacions 
diferents de l’especificada. 
 
Es disposaran juntes transversals de treball on el procés constructiu s’aturi un temps superior al de treballabilitat 
de la barreja. 
 
Les juntes transversals de treball s’efectuaran fresant el material d’una zona ja tractada en la longitud suficient, en 
general no menys d’un diàmetre del rotor-fresador, baixant fins la profunditat especificada sense avançar, per a 
que es pugui regular amb precisió la incorporació del ciment a la zona no tractada. 
  

 
921.5.12. Curat i protecció superficial. 

 

Un cop finalitzades les operacions de compactació i acabament, i en qualsevol cas abans de transcorregudes tres 
hores (3 h), es procedirà a l’aplicació d’un reg de curat, d’acord amb l’Article 532 del PGI-10. 
 
Immediatament després, i tret que la carretera hagi de romandre tancada a tot tipus de trànsit fins l’extensió de la 
capa superior de mescla bituminosa, es procedirà a l’estesa d’un àrid de cobertura que complirà l’especificat a 
l’Article 532 del PGI-10. Després de la seva extensió es procedirà al compactat amb un compactador de 
neumàtics i, prèviament a l’obertura del trànsit, s’escombrarà per eliminar l’àrid sobrant. 
 
No es podrà circular sobre la superfície reciclada fins que no es produeixi el trencament de l’emulsió de curat i 
estigui assegurada la seva integritat sota el trànsit. 
 
 

921.6. Tram de prova 

 

Abans d’iniciar el reciclat in situ amb ciment serà preceptiva la realització del corresponent tram de prova, que es 
realitzarà amb el gruix i la fórmula de treball prescrits i emprant els mateixos mitjans que hagi d’utilitzar després el 
Contractista per a l’execució de les obres, per a comprovar la fórmula de treball, el funcionament dels equips 
necessaris per a l’execució de les obres i, especialment, la forma d’actuació de l’equip de compactació. Així 
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mateix, es verificarà, mitjançant presa de mostres, la conformitat del reciclat amb les condicions especificades 
sobre humitat, gruix de reciclat, granulometria, contingut de ciment i altres requisits exigits. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà la longitud del tram 
de prova, que no serà inferior a dos-cents metres (200 m) per a carreteres amb categoria de trànsit pesat T2 i a 
cent metres (100 m) a la resta dels casos. La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva realització com 
a part integrant de la unitat d’obra definitiva. 
 
A  més, al començament de cada tram homogeni: 
 

 Es comprovarà la profunditat de fresat. 

 S’ajustarà la velocitat d’avanç de l’equip per a obtenir la profunditat de fresat, la granulometria 
especificada i una mescla uniforme i homogènia. 

 Es determinarà la granulometria del material fresat que s’hagi de reciclar. 

 Es comprovarà i ajustarà la fórmula de treball obtinguda per aquell tram. 
 
Així mateix, durant l’execució del tram de prova s’analitzaran els aspectes següents: 
 

 Correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del ciment establerts ens els 
Plecs de Prescripcions Tècniques, i altres mètodes ràpids de control. 

 Correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control de la densitat i la humitat in situ establerts en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques, i altres mètodes ràpids de control. 

 Es comprovarà a la mescla la precisió dels sistemes de dosificació del ciment i d’aigua, i en el seu cas, de 
les addicions. 

 S’establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat assolida. 

 Es mesurarà l’esponjament de la capa reciclada, per diferencia de gruix abans del fresat i després de la 
compactació. 

 
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l’execució del reciclat. En el 
segon cas, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d’una nova fórmula, correcció parcial de 
l’assajada, correccions en la central de fabricació i en els sistemes d’extensió, etc.) 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la seva forma 
específica d’actuació. En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar equips 
suplementaris. 

 
Els resultat obtinguts al tram de prova vàlid serviran per fixar la fórmula de treball definitiva i els valors de 
referència per als assajos d’informació. 
 

Abans de transcorreguts vint-i-sis dies (26 d) de la seva posada en obra i prèviament a l’execució de la següent 
capa s’extrauran del tram acceptat sis (6) testimonis cilíndrics sencers, segons la UNE 83302. Aquests testimonis 
estaran situats en emplaçaments aleatoris que distin entre si un mínim de set metres (7 m) en sentit longitudinal, i 
separats més de cinquanta centímetres (50 cm) de qualsevol esquerda de retracció, junta transversal o vora 
visibles. Aquests testimonis s’assajaran a compressió simple, segons la NLT-305, després d’haver estat 
conservats durant quaranta-vuit hores (48 h) a l’aire en ambient de laboratori, a les condicions establertes  a la 
UNE 83302. El valor mitjà dels resultats d’aquests assajos servirà de base per a la seva comparació amb els 
obtinguts en els assajos d’informació als que es refereix l’apartat 921.10. 

 
 

921.7. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

921.7.1. Densitat 

 

La densitat mitjana en el gruix de la capa reciclada obtinguda en qualsevol punt serà superior al noranta-set per 
cent (97%)  de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat segons la UNE 103501, per a la fórmula 

de treball aprovada, i amb aquest valor es fabricaran les provetes per a la determinació de la resistència a 
compressió simple. 
 
La densitat mínima al fons o a la superfície de la capa reciclada no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de 
la densitat obtinguda segons la UNE 103501. 
 
 

921.7.2. Resistència mecànica 

 

La resistència a compressió simple a set dies (7d), segons la NLT-305, no haurà de ser inferior al límit especificat 
a l’apartat 921.3. 
 
 

921.7.3. Acabament, rasant, amplada i gruix. 

 

La superfície de la capa reciclada acabada haurà de presentar una textura uniforme, exempta de segregacions i 
d’ondulacions i amb les pendents adequades. 
 
La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per sota d’ella en més 
de vint mil·límetres (20 mm). El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció 
d’Obra, podrà modificar el límit anterior. 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l’amplada de la capa reciclada, que en cap cas haurà de ser inferior ni 
superar en més de deu centímetres (10 cm) a l’establerta als plànols de seccions tipus. 
 
El gruix de la capa no haurà de ser inferior a cap punt a allò previst per a ella als Plànols de seccions tipus. 
 
 

921.7.4. Regularitat superficial 

 

L’índex de regularitat internacional (IRI), segons la NLT-330, de la capa acabada haurà de complir el fixat a la 
Taula 921.4. 
 

 
Tabla 921.4 

Índex de Regularitat Internacional 
 

Percentatge 
d’hectòmetres 

IRI (dm/hm) 

50 < 3 

80 < 3,5 

100 < 4,5 

 
 
921.8. Limitacions de l’execució 

 

Tret d’autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l’execució del reciclat in situ amb ciment: 
 

 Quan la temperatura ambient a la ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius (35 ºC) 

 Quan la temperatura ambient a la ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5 ºC). La Direcció d’Obra 
podrà augmentar aquest límit, a la vista dels resultats de compactació obtinguts. 

 Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques. 
 
En els casos en els que la Direcció d’Obra autoritzi l’extensió del ciment en sec, la seva distribució s’haurà 
d’interrompre quan la força del vent sigui excessiva, a judici d’aquella, tenint sempre en compte les mesures 
necessàries per al compliment de la legislació que, en matèria ambiental i de seguretat i salut, estigués vigent i 
respectant les limitacions indicades a l’apartat 921.5.5. 
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921.9. Control de qualitat 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà, per a cada cas el mètode de control, mida del lot i tipus i 
nombre d’assajos a realitzar. També s’establiran els mètodes ràpids de control que es puguin utilitzar i les 
condicions bàsiques d’ús. 
 
Els assajos in situ es realitzaran i, en el seu cas, les mostres es prendran i els testimonis s’extrauran en punts 
prèviament seleccionats mitjançant un mostreig aleatori, tant longitudinalment como transversalment, realitzat de 
manera que n’hi hagi almenys un per cada hectòmetre ( 1/hm). 
 
 

921.9.1. Control de procedència dels materials 

 
 

921.9.1.1. Ciment 

 
El ciment haurà de complir les especificacions establertes a l’Article 202 del PGI-10. 

 

 

921.9.1.2. Àrid d’aportació 

 

S’examinarà la descàrrega a l’abassegament o a l’equip d’extensió, rebutjant els àrids que, a simple vista, 
presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim. S’abassegaran a part les 
partides que presentin alguna anomalia d’aspecte; tal com diferent coloració, segregació, llastres, argila, etc., fins 
la decisió de la seva acceptació o rebuig. 
 
En el seu cas, es vigilarà l’alçada dels abassegaments i l’estat dels seu contorn i accessos. 
 
Si amb l’àrid s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries de l’Article 
500 del PGI-10 o estiguessin en possessió d’una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, segons l’indicat a 
l’apartat 921.12, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència de l’àrid no seran 
d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 
 
En el supòsit de no complir-ne les condicions indicades a l’apartat anterior, de cada procedència de l’àrid i per a 
qualsevol volum de producció previst, es prendran quatre (4) mostres, segons la UNE-EN 932-1, i de cada una 
d’elles es realitzaran els següents assajos: 
 

 Almenys un cop al dia (1/d): 
o Granulometria, segons la UNE-EN 933-1. 
o Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en els seu cas, blau de metilè, segons la UNE-EN 

933-9. 

 Almenys un cop a la setmana, o quan es canviï el subministrament o lloc de procedència: 
o Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i 103104, respectivament. 
o Contingut de matèria orgànica, segons la UNE 103204. 
o Contingut de compostos de sofre, segons la UNE-EN 1744-1. 

 Almenys un cop al mes, o quan es canviï de procedència, i almenys tres cops durant l’execució de les 
obres: 

o Índex de llastres de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3. 
o Coeficient de Los Angeles, segons la UNE-EN 1097-2. 

 
 

921.9.2. Control d’execució 

 
 

921.9.2.1. Dosificació del ciment 

 

Quan el ciment s’incorpori directament a la recicladora en forma de beurada, es controlarà almenys un cop al mati 
i un altre per la tarda el funcionament dels broquets d’injecció. Així mateix es contrastarà diàriament el consum 
efectiu de ciment amb la informació proporcionada pel microprocessador per a control de volum de beurada 
afegit. 
 
Quan la Direcció d’Obra autoritzi que el ciment s’estengui en sec sobre el ferm a reciclar, la seva dotació es 
controlarà mitjançant una lona o safata de superfície i massa conegudes, que es col·locarà abans de l’extensió 
del material i es pesarà amb posterioritat. Aquest control es realitzarà almenys un cop al matí i un altre per la 
tarda, havent-ne d’incrementar la seva freqüència en dies de vent. 
 
 

921.9.2.2. Fresat i mescla reciclada 

 

Almenys dos cops al dia (2/d), un al matí i un altre per la tarda, i almenys un cop per lot, definit a l’apartat 921.9.3, 
es prendrà una mostra del material de la sortida de la recicladora per determinar la seva granulometria segons la 
UNE-EN 933-1. 
 
Almenys dos cops al dia (2/d), un al matí i un altre per la tarda, i almenys un cop per lot, definit a l’apartat 921.9.3, 
es determinarà el contingut d’humitat de la barreja segons la UNE 103300. 
 
Almenys dos cops al dia (2/d), un al mati i un altre per la tarda, i almenys un cop per lot, definit a l’apartat 921.9.3, 
es prendrà una mostra del material a la sortida de la recicladora per realitzar dues (2) series de tres (3) provetes 
de cadascuna d’elles, d’acord amb la NLT-310. 
 
Si el reciclat es realitza amb dos equips treballant en paral·lel, es fabricaran per cada un d’ells les mateixes 
provetes indicades al paràgraf anterior. 
 
Aquestes provetes es conservaran en les condicions previstes a la UNE 83302 i s’assajaran a compressió simple, 
a les edats especificades, d’acord amb la NLT-305. 
 
Tant el nombre de sèries com el de provetes per sèrie podran ser incrementats al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o be per la Direcció d’Obra. 
 
L’addició d’aigua o de beurada es controlarà amb el cabalímetre de la recicladora, que disposarà d’un sistema 
automàtic de registre, de manera que s’obtingui en cada tram la humitat especificada. 
 
A més es comprovarà amb la freqüència necessària, a judici de la Direcció d’Obra, que la profunditat i amplada de 
reciclat i la velocitat del rotor i d’avançada de l’equip són les autoritzades d’acord amb l’apartat 921.6. 
 
Es comprovarà sovint el gruix estès, mitjançant un punxó graduat o un altre procediment aprovat per la Direcció 
d’Obra tenint en compte la disminució que experimentarà el material al ser compactat. 
 
Es comprovarà amb la freqüència necessària, a judici de la Direcció d’Obra, l’aspecte de la mescla reciclada, 
especialment la dispersió homogènia del ciment, homogeneïtat de la superfície i l’absència de grumolls i 
segregacions. 
 
Es comprovarà la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verificant: 
 

 Que el nombre i tipus de compactadors és l’aprovat. 

 El funcionament dels dispositius d’humectació i neteja. 

 El llast i massa total dels compactadors i, en el seu cas, pressió d’inflat de les rodes dels compactadors 
de neumàtics. 

 La freqüència i l’amplitud dels compactadors vibratoris. 

 El nombre de passades de cada compactador. 
 

A cadascuna de les franges de reciclat es realitzaran determinacions d’humitat i de densitat en emplaçaments 
aleatoris, amb una freqüència mínima de set (7) per cada lot dels definits a l’apartat 921.9.3. En el cas d’emprar 
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sonda nuclear o altres mètodes ràpids de control, aquests hauran estat convenientment contrastats en la 
realització del tram de prova.  
 
Quan les determinacions es realitzen mitjançant sonda nuclear, per a la determinació de la densitat mitja la vareta 
amb la font radioactiva s’haurà d’introduir fins el fons de la capa reciclada, o almenys fins trenta centímetres (30 
cm) de profunditat si el gruix a tractar fos superior. En cas de que les densitats obtingudes fossin inferiors a les 
especificades es prosseguirà el procés de compactació fins assolir els valors prescrits. 
 
Es controlarà que la superfície del material reciclat romangui constantment humida abans de l’extensió del 
producte de curat. 
 
Es realitzarà, com a mínim, un control diari de la dotació d’emulsió bituminosa emprada pel curat i, en el seu cas, 
de l’àrid de cobertura, mitjançant el pesatge de safates metàl·liques o altres dispositius similars de superfície i 
massa conegudes, col·locades sobre la capa reciclada durant l’aplicació del reg de curat. 
 
 

921.9.3. Control de recepció de la unitat acabada 

 

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els tres (3) criteris 
següents, dins de cada tram homogeni: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

 Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2). 

 La fracció construïda diàriament. 
 

S’extrauran testimonis cilíndrics en punts aleatòriament situats, en nombre no inferior a l’establert pel Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte per la Direcció d’Obra, i sobre ells es determinarà el gruix 
de la capa. El nombre mínim de testimonis per lot serà de dos (2), augmentant fins a cinc (5) si el gruix d’algun 
dels dos (2) primers fos inferior al prescrit. Els orificis produïts s’ompliran amb material de la mateixa qualitat que 
l’utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament compactat i enrassat. 
 
La regularitat superficial de la capa executada es comprovarà mitjançant l’índex de regularitat internacional (IRI), 
segons la NLT-330, que haurà de complir l’especificat a l’apartat 921.7.4. 
 
Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, a l’eix, 
ruptures de peralt si existissin, i vores de perfils transversals quan la seva separació no excedeixi de la meitat de 
la distancia entre els perfils del Projecte. 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l’amplada de la capa. 
 
 
921.10. Criteris d’acceptació i rebuig 

 
 

921.10.1. Densitat 

 

La densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l’especificada a l’apartat 921.7.1. No més de dos (2) 
individus de la mostra assajada del lot presentarà un valor inferior al prescrit en més de dos (2) punts percentuals. 
 
Si la densitat mitjana obtinguda és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat màxima, obtinguda a 
l’assaig Proctor Modificat, segons la UNE 103501, s’aixecarà mitjançant fresat la capa de material reciclat 
corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del 
Contractista. Si la densitat mitjana obtinguda no és inferior al noranta-cinc per cent (95%) s’aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de material reciclat corresponent al lot controlat. 
 
 

921.10.2. Resistència 

 

La resistència d’un lot a una determinada edat es calcularà com a mitjana de les resistències de les provetes 
fabricades d’acord amb l’indicat a l’apartat 921.3. 
 
Si la resistència del lot fos inferior a l’exigida, però no al seu noranta per cent (90%), el Contractista podrà escollir 
entre acceptar les sancions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o sol·licitar la realització 
d’assajos d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari 
del lot, amb una quantia  igual a dos (2) cops la minva de resistència, expressades ambdues en percentatge.  
 
Si la resistència del lot fos menor del noranta per cent (90%) de l’exigida es realitzaran assajos d’informació. Per 
això abans de transcorreguts vint-i-sis dies (26 d) de la seva posada en obra s’extrauran del lot sis (6) testimonis 
cilíndrics sencers, segons la UNE 83302. Aquests testimonis estaran situats en emplaçaments aleatoris que distin 
entre si un mínim de set metres (7 m) en sentit longitudinal, i separats més de cinquanta centímetres (50 cm) de 
qualsevol esquerda de retracció, junta transversal o vora visibles. Aquests testimonis s’assajaran a compressió 
simple, segons la NLT-305, després d’haver estat conservats durant quaranta-vuit hores (48 h) a l’aire en ambient 
de laboratori, en les condicions establertes a la UNE 83302. 
 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar que els testimonis de referència s’extreguin d’un lot acceptat, amb una 
situació i historial comparable a aquell que hagi de ser sotmès a assajos d’informació. 
 
El valor mitjà dels resultats d’aquests assajos es compararà amb el valor mitjà dels resultats del tram de 
referència: 
 

 Si no fos inferior, el lot es considerarà acceptable. 
 Si fos inferior a ell, però no inferior al seu noranta per cent (90%), s’aplicaran al lot les sancions previstes 

pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Si fos inferior al noranta per cent (70%), la Direcció 
d’Obra podrà aplicar les sancions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i ordenar un 
augment de gruix de les capes superiors que compensi la minva de resistències, sense increment de cost 
per a l’Administració. En els restants casos la Direcció d’Obra ordenarà la demolició del lot i la seva 
reconstrucció a expenses del Contractista. Les sancions referides no podran ser inferiors a l’aplicació 
d’una penalització al preu unitari del lot, amb una quantia igual a dos (2) cops la minva de resistència, 
expressades ambdues en percentatge. 

 
 

921.10.3. Gruix 

 

El gruix mitjà obtingut no haurà de ser inferior a l’especificat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o als 
Plànols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que 
baixin de l’especificat en més d’un deu per cent (19%). 
 
Si el gruix mitjà obtingut és inferior a l’especificat, es compensarà la diferencia amb un gruix addicional equivalent 
de la capa superior aplicat en tota l’amplada de la secció tipus, per compte del Contractista. 
 
 

921.10.4. Rasant 

 

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de les toleràncies especificades, ni existiran zones que retinguin aigua. Quan la tolerància sigui 
sobrepassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la Direcció d’Obra podrà acceptar la superfície 
sempre que la capa superior a ella compensi la minva amb el gruix addicional necessari sense increment de cost 
per a l’Administració. Quan la tolerància sigui sobrepassada per excés, es corregirà aquest mitjançant fresat per 
compte del Contractista, sempre que això no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor 
especificat en els Plànols. 
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921.10.5. Regularitat superficial 

 

Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no excediran dels límits establerts a 
l’apartat 921.7.4. Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits, es 
procedirà de la següent manera: 
 

 Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat es corregiran els defectes mitjançant 
fresat per compte del Contractista. 

 Si és en menys d’un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s’aplicarà una penalització 
econòmica del deu per cent (10%). 
 
 

921.11. Amidament i abonament 

 

El ciment emprat en el reciclat s’amidarà per tones (t), obtingudes multiplicant l’amidament abonable de mescla 
reciclada per la menor de les dues quantitats següents: dosificació establerta en la fórmula de treball o dosificació 
mitjana deduïda dels assajos de control de cada lot. 
 
L’execució del reciclat s’amidarà per metres quadrats (m2) de superfície reciclada amb el gruix indicat en els 
Plànols de la secció tipus, el qual s’entén com a mínim en qualsevol punt. Aquesta superfície s’obtindrà 
multiplicant les amplades de les seccions tipus assenyalades en els Plànols per la longitud realment executada. 
 
En aquest abonament es considera inclosa la disgregació per fresat de les capes del ferm existent, la barreja i 
homogeneïtzació del material fresat, l’aigua de pastat i, en el seu cas, els additius, l’extensió, la prefissurització, la 
compactació i l’acabament de la mescla reciclada. 
 
L’àrid d’aportació, en el seu cas, s’amidarà per tones (t), obtingudes aplicant a l’amidament abonable d’execució 
del reciclat, la dosificació de la fórmula de treball per a aquest tram. 
 
No tindran dret a un increment d’abonament les zones cavalcades o les superfícies que pels seus defectes hagi 
estat necessari reciclar en més d’una passada. 
 
No seran d’abonament els escreixos laterals, ni la neteja de la superfície existent. 
 
L’aplicació del lligant bituminós per al curat s’amidarà per tones (t) realment emprades en obra, mesurades abans 
del seu ús. 
 
L’àrid de protecció superficial, incloses la seva extensió i el seu piconament, s’amidarà per tones (t) realment 
emprades en obra. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
 

921.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats en aquest 
Article, es podrà acreditar mitjançant el corresponent certificat que, quan aquestes especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a 
aquestes normes. 
 
Si els referits productes disposen d’una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri el compliment de les 
especificacions tècniques obligatòries d’aquest Article, es reconeixerà com tal quan aquest distintiu estigui 
homologat per infraestructures.cat. 
 

El certificat acreditatiu de les especificacions tècniques obligatòries d’aquest Article podrà ser atorgat per les 
Administracions Publiques competents en matèria de carreteres, la Direcció General de Carreteres del Ministeri 
de Foment (segons àmbit) o els Organismes espanyols – públics i privats – autoritzats per a realitzar tasques de 
certificació o assajos en l’àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/95, 
de 28 de desembre. 
 
 
Normes de referència 
 

 NLT-305. Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerats hidràulics. 

 NLT-310. Compactació amb martell vibrant de materials granulars tractats. 

 NLT-330. Càlcul de l’índex de regularitat internacional IRI en paviments de carreteres. 

 UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidràulics. Mètodes d’assaig. Determinació del 
termini de treballabilitat. 

 UNE 80243. Mètodes d’assaig de ciments. Anàlisi química. Determinació de l’òxid de calci lliure; mètode 
del etilenglicol. 

 UNE 83302. Assajos de formigó. Extracció i conservació de provetes testimoni. 

 UNE 103103. Determinació del límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande. 

 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d’un sòl. 

 UNE 103201. Determinació quantitativa del contingut en sulfats solubles d’un sòl. 

 UNE 103204. Determinació del contingut de matèria orgànica oxidable d’un sòl pel mètode del 
permanganat potàssic. 

 UNE 103300. Determinació de la humitat d’un sòl mitjançant assecat en estufa. 

 UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Proctor Modificat. 

 UNE 146507-1. Assajos d’àrids. Determinació de la reactivitat potencial dels àrids. Mètode químic. Part 1: 
determinació de la reactivitat àlcali-sílice i àlcali-silicat. 

 UNE-EN 196-3. Mètodes d’assaig de ciments. Part 3: determinació del temps de forjat i de l’estabilitat 
de volum. 

 UNE-EN 932-1. Assajos per a determinar les propietats generals dels àrids. Part 1: Mètodes de mostreig. 

 UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació 
de la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat. 

 UNE-EN 933-2. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació 
de la granulometria de les partícules. Tamisos d’assaig. Grandària nominal de les obertures. 

 UNE-EN 933-3. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: Determinació 

 de la forma de les partícules. Índex de llastres. 

 UNE-EN 933-8. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels 
fins. Assaig de l’equivalent de sorra. 

 UNE-EN 933-9. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació dels 
fins. Assaig de blau de metilè. 

 UNE-EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes 
per la determinació de la resistència a la fragmentació. 

 UNE-EN 1744-2. Assajos per determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química. 
 

 
 

Article 922. Reciclat en central en calent de capes bituminoses 
 
 
 
922.1. Definició 

 

Es defineix com reciclat en central en calent de capes bituminoses la tècnica consistent en la utilització del 
material resultant de la disgregació (mitjançant fresat, o demolició i trituració) de capes de mescla bituminosa de 
paviments envellits en la fabricació de mescles bituminoses en calent de les definides a l’Article 542 del PGI-10.  
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Als efectes de l’aplicació d’aquest Article, una mescla bituminosa reciclada contindrà una proporció en massa del 
material bituminós a reciclar compresa entre el deu (10) i el cinquanta per cent (50%) de la massa total de la 
mescla. 
 
L’execució d’una mescla bituminosa reciclada en central en calent inclou les següents operacions:  
 

 Abassegament del material procedent de paviments bituminosos envellits. 

 Tractament del material bituminós a reciclar en brut. 

 Caracterització i abassegament del material bituminós a reciclar tractat. 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

 Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball. 

 Transport de la mescla al lloc d’utilització. 

 Preparació de la superfície sobre la que es va a estendre la mescla. 

 Extensió i compactació de la mescla. 
 
 

922.2. Materials 

 

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995) o normativa que el substitueixi, pel qual es dicten disposicions per a la 
lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE (modificada per la Directiva 
93/68/CE) i, en particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu 
Article 9. 
 
Independentment de l’anterior, s’estarà en tot cas a més a allò disposat a la legislació vigent en matèria 
ambiental, de seguretat i salut i d’emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

922.2.1. Lligant hidrocarbonat 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar d’acord amb els 
Articles 211 o 212 del PGI-10.  
 
Aquest lligant serà seleccionat en funció de la proporció i les característiques del lligant procedent del material 
bituminós a reciclar, de forma que al combinar-se amb aquest s’obtingui un lligant amb característiques similars a 
les de les indicades a l’Article 542 del PGI-10 depenent de la capa a que es destini la mescla bituminosa reciclada 
en calent, de la zona tèrmica estival en que es trobi y de la categoria de trànsit pesat. 
 
El tipus i proporció del lligant d’aportació necessari es definirà en funció de la penetració del lligant final. Per obres 
de més de setanta mil metres quadrats (70.000 m2) o quan les mescles bituminoses reciclades continguin més del 
vint-i-cinc per cent (25%) de material bituminós a reciclar respecte de la massa total de la mescla, es realitzarà un 
estudi complet del lligant procedent del material bituminós a reciclar i del lligant final. 
 
En aquest estudi s’analitzaran, a més a més de la penetració, els valors del punt de reblaniment, del punt de 
fragilitat, de la ductilitat i de l’índex de penetració, de forma que  s’asseguri que el lligant final presenta unes 
característiques similars a les del betum convencional corresponent. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, podrà establir la utilització 
d’additius, tals com activants o agents rejovenidors, que recomponguin i aportin les fraccions que hagin 
desaparegut o es trobin  en proporcions menors a les necessàries en el lligant envellit. 
 
 

922.2.2. Àrids 

 

Els àrids nous a utilitzar en les mescles bituminoses reciclades en central en calent hauran de complir les 
corresponents especificacions recollides a l’Article 542 del PGI-10. 
 
 

922.2.3. Material bituminós a reciclar i el seu tractament 

 

S’entendrà per material bituminós a reciclar el material procedent de la disgregació, per fresat o trituració, de 
capes de mescla bituminosa. Aquest material estarà composat per àrids de bona qualitat i ben graduats coberts 
per betum asfàltic envellit. També es podran incloure dins d’aquest  material els excedents de fabricació de 
qualsevol tipus de mescla bituminosa, que sense presentar problemes de qualitat en quan als seus components i 
embolicat, no hagi estat col·locada en obra (material sobrant, material rebutjat en l’extensió per baixa 
temperatura, etc.). 
 
A la central de fabricació podran arribar materials bituminosos procedents de paviments de diferents 
característiques que s’abassegaran constituint el material bituminós a reciclar en brut.  
 
En tot cas, el material bituminós a reciclar no podrà contenir més del vint per cent (20%) de mescles bituminoses 
diferents dels tipus denses (D), semidenses (S) o gruixudes (G) definits a  l’Article 542 del PGI-10.  
 
En principi, tots els materials recuperats de mescles bituminoses són susceptibles de ser reciclats, excepte els 
que hagin presentat deformacions plàstiques. Sobre els que continguin en  la seva composició original addicions 
modificadores de la reologia del lligant bituminós o del  comportament mecànic de la mescla bituminosa (fibres, 
cautxú., etc.), degut a la possible emissió de contaminants a l’atmosfera durant el procés de fabricació de la nova 
mescla, s’haurà de fer un estudi especial.  
 
També s’haurà de  realitzar un estudi especial quan el material bituminós a reciclar contingui els següents 
materials definits en el PGI-10: regs amb graveta (Article 533), beurades bituminoses (Article 540), mescles 
bituminoses drenants (Article 542) o mescles bituminoses discontinues en calent (Article 543).  
 
El material que s’incorporarà al procés de producció haurà de ser homogeni, no contenir contaminants i estar 
totalment caracteritzat i referenciat, pel que el material bituminós a reciclar en brut es sotmetrà en la central a un 
tractament previ de trituració, eliminació de contaminants i homogeneïtzació.  
 
El procés anterior convertirà el material bituminós a reciclar en brut en material bituminós a reciclar tractat.  
 
El material bituminós a reciclar tractat, una vegada disgregat, haurà de passar en tot cas pel tamís 25 mm de la 
UNE 933-2. 
 
Les propietats del material bituminós a reciclar tractat hauran de complir, en qualsevol cas, amb les 
característiques assenyalades en els apartats següents.  
 
 

922.2.3.1. Homogeneïtat del material bituminós a reciclar 

 

Per la utilització de qualsevol abassegament de material bituminós a reciclar, la granulometria dels àrids després 
de l’extracció del lligant i el contingut d’aquest hauran de complir, respecte als valors especificats a la fórmula de 
treball, les toleràncies indicades a la Taula 922.1.  
 

Taula 922.1 
Toleràncies sobre la fórmula de treball del material bituminós a reciclar 

 

Característiques Unitat Tolerància 

Garbellat 
tamisos 

>2 mm 

% sobre la 
massa total 
del material 

a reciclar 
en sec 

± 5 

> 0,063 mm i ≤ 2 mm ± 3 

0,063 mm ± 1,5 

Contingut del lligant ± 0,4 
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Penetració del lligant recuperat 0,1mm ± 4 

 
 

922.2.3.2. Contaminants 

 

El material bituminós a reciclar tractat haurà d’estar exempt de materials contaminants: formigons, morters, 
maons, ciment, metalls, fustes, materials sintètics, etc., i especialment d’aquells què en la fabricació de la mescla 
reciclada poguessin produir contaminació atmosfèrica. 
 
 

922.2.3.3. Lligant hidrocarbonat del material bituminós a reciclar 

 

El lligant hidrocarbonat procedent del material bituminós a reciclar, haurà de ser susceptible de barrejar-se 
homogèniament amb el lligant hidrocarbonat d’aportació, i donar lloc a un producte de característiques similars als 
betums indicats en l’Article 542 del PGI-10. 
 
 

922.2.3.4. Àrid del material bituminós a reciclar 

 

Els àrids procedents del material bituminós a reciclar no hauran de presentar signes de meteorització i hauran de 
tenir unes propietats de duresa i qualitat similars a les exigides en  l’Article 542 del PGI-10 als àrids nous 
d’aportació.  
 
Aquestes propietats hauran de ser avaluades directament amb els assajos establerts a l’Article  542 del PGI-10 
pels àrids nous. La Direcció d’Obra podrà acceptar com avaluació indirecta d’aquestes propietats els assajos 
mecànics a realitzar sobre la mescla bituminosa reciclada, en particular, la resistència conservada a l’assaig 
d’immersió-compressió, segons la NLT-162, que haurà de ser com a mínim del setanta-cinc per cent (75%). 
 
 

922.2.4. Additius 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà els additius que es 
puguin utilitzar, establint les especificacions que tindran que complir tant l’additiu com les mescles bituminoses 
resultants. La dosificació i dispersió homogènia de l’additiu hauran de ser aprovades per la Direcció d’Obra.  
 
 
922.3. Tipus i composició de la mescla 

 

El tipus i característiques de la mescla bituminosa en calent reciclada serà fixat pel Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars entre las especificades a l’Article 542 del PGI-10 i les prescripcions complementàries 
següents. 
 
No s’utilitzaran mescles bituminoses reciclades en calent per la fabricació de mescles d’alt mòdul (MAM) amb 
característiques associades de major capacitat estructural respecte a mescles bituminoses en calent tipus denses 
(D), semidenses (S) o gruixudes (G). 
 
La denominació del tipus de mescla bituminosa en calent reciclada es composarà afegint a la denominació del 
tipus de mescla corresponent de l’Article 542 del PGI-10 la lletra «R» i dos dígits que indiquin la proporció de 
material bituminós reciclat utilitzat en la mescla (per exemple, S20R35).  
 
La dotació total de lligant hidrocarbonat (el d’aportació més el procedent del material bituminós a reciclar) no serà 
inferior, expressada en proporció en massa sobre el total dels àrids en sec de la mescla (inclòs la pols mineral i 
els àrids procedents del material bituminós a reciclar), al quatre per cent (4%) en capes intermèdies i al tres i mig 
per cent (3,5%) en capes de base, incloses les toleràncies. 
 

La dotació de lligant d’aportació haurà de ser como a mínim el seixanta per cent (60%) de la dotació total del 
lligant hidrocarbonat de la mescla reciclada. La raó entre l’estabilitat Marshall i la deformació Marshall serà inferior 
a vuit kiloNewton per mil·límetre (8 kN/mm).  
 
 
922.4. Equip necessari per l’execució de les obres 

 

L’equip necessari per l’execució de les obres complirà les especificacions establertes a l’Article 542 del PGI-10, 
tenint  en compte les següents prescripcions addicionals. 
 
 

922.4.1. Central de trituració 

 

Quan el material bituminós a reciclar presenti problemes d’homogeneïtat o una grandària excessiva es procedirà 
a la seva trituració i mescla. 
 
Per la trituració s’utilitzaran instal·lacions de trituració que proporcionin un producte granular uniforme. En el cas 
de que hi hagi contaminants de tipus metàl·lic es dotarà a la central de trituració d’un dispositiu per la seva 
detecció i eliminació. 
 
 

922.4.2. Central de fabricació 

 

Les centrals de fabricació seran capaces d’addicionar durant el procés de mescla en calent el material bituminós 
a reciclar sense deteriorament dels materials. S’estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria 
ambiental. 
 
En les centrals de fabricació continua amb tambor assecador- mesclador, el sistema de dosificació haurà de ser 
ponderal, pel material bituminós a reciclar, i haurà de tenir en compte la humitat  d’aquest, per corregir la 
dosificació en funció d’ella. La central haurà de disposar d’un dispositiu que permeti la incorporació del material 
bituminós a reciclar després de la flama, de forma que no existeixi risc de contacte amb ella. Els gasos produïts 
en l’escalfament del material bituminós a reciclar hauran de ser cremats durant el procés, i es té que evitar en tot 
moment la seva emissió a l’atmosfera. 
 
Les centrals de fabricació de tambor assecador-mesclador, en les què el fluid d’àrids coincideix amb el del tiratge 
del fum, no s’utilitzaran si les quantitats de material bituminós a reciclar superen el vint-i-cinc per cent (25%). 
 
De les centrals de fabricació continues de tambor assecador- mesclador s’utilitzaran preferentment aquelles en 
les que el fluid d’àrids va en contra del tiratge del fum o les que tinguin doble tambor, que evitin l’exposició directa 
a la flama del material bituminós a reciclar. 
 
Les centrals de fabricació discontinua hauran d’estar proveïdes d’un tambor assecador independent pel material 
bituminós a reciclar. Els gasos produïts en el seus escalfaments  hauran de ser recollits i cremats durant el procés 
de fabricació de la mescla, evitant en tot moment la seva emissió a l’atmosfera. A més aquestes  centrals hauran 
d’estar proveïdes de sitges per emmagatzemar en calent el material bituminós a reciclar, i un sistema de 
dosificació ponderal del material bituminós a reciclar. 
 
 
922.5. Execució de les obres 

 
Es compliran les especificacions de l’Article 542 del PGI-10, amb les prescripcions complementàries següents. 
 
 

922.5.1. Abassegament del material bituminós a reciclar en brut 

 
El material bituminós a reciclar es podrà utilitzar en la mateixa obra de la que procedeix o abassegar per la seva 
posterior utilització en altre lloc. Els abassegaments hauran d’estar coberts i el temps d’emmagatzematge es 
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reduirà al mínim possible per evitar que el contingut d’humitat del material bituminós a reciclar augmenti 
excessivament. 
 
Quan es prevegin temperatures superiors als trenta graus Celsius (30 °C), els abassegaments no superaran els 
tres metres (3 m) d’alçada, per evitar que el material bituminós a reciclar  s’aglomeri. 
 
S’examinarà la descàrrega a l’abassegament rebutjant els materials que a simple vista presentin contaminacions.  
 
S’haurà de portar un registre de la procedència del material bituminós a reciclar, identificant i abassegant apart els 
materials provinents de mescles distintes dels tipus denses (D), semidenses (S) o gruixudes (G) definides a 
l’Article 542 del PGI-10. 
 
També s’hauran d’abassegar apart els materials per als que sigui necessari realitzar un estudi especial segons 
l’apartat 922.2.3 fins a la decisió de la seva acceptació o rebuig. 
 
 

922.5.2. Tractament del material bituminós a reciclar brut 

 
El material bituminós a reciclar brut es tractarà i barrejarà per  la seva homogeneïtzació i descontaminació. Per 
això es trituraran tots els blocs i còdols amb objecte de que tot el material passi pel tamís 25 mm de la UNE-EN 
933-2. 
 
Es procedirà també a l’eliminació de qualsevol contaminant, i en especial s’utilitzarà un procediment de detecció i 
eliminació d’elements metàl·lics. 
 
Posteriorment el material haurà de ser barrejat fins a obtenir un producte homogeni, que no presenti 
segregacions. 
 
 

922.5.3. Caracterització i abassegament del material bituminós a reciclar tractat 

 
Una vegada tractat el material bituminós a reciclar, es disposarà en abassegaments homogenis. Per que un 
abassegament es consideri homogeni, realitzats els assajos de l’apartat 922.9.1, els valors dels resultats 
compliran les toleràncies establertes a la Taula 922.1. 
 
Els materials que compleixin amb els criteris d’homogeneïtat es podran abassegar junts. Cada abassegament 
homogeni quedarà identificat i caracteritzat pels resultats dels assajos realitzat segons l’apartat 922.9.1 i es podrà 
utilitzar en la fabricació de mescla bituminosa reciclada en calent amb una mateixa fórmula de treball. 
 
Els abassegaments de material bituminós a reciclar tractat seran considerats com lots aïllats, evitant que es 
barregin i contaminin entre ells. El volum de cadascun d’aquests  abassegaments serà el suficient per garantir, al 
menys, el treball d’un dia o la producció requerida si aquesta és menor, amb objecte de no canviar la fórmula de 
treball i poder controlar i identificar adequadament la mescla fabricada. 
 
Els abassegaments s’hauran de situar en una zona ben drenada i sobre una superfície revestida. Si es 
disposessin en terreny natural, no s’utilitzaran els quinze centímetres (15 cm) inferiors dels abassegaments. Els 
abassegaments es formaran per capes. S’haurà de vigilar l’alçada dels abassegaments per evitar que el material 
bituminós s’aglomeri, especialment amb temperatures altes, limitant-ne aquella a tres metres (3 m) quan es 
prevegin temperatures superiors als trenta graus Celsius (30 °C). 
 
Els abassegaments hauran d’estar a cobert i el temps d’emmagatzematge es reduirà al mínim possible per evitar 
que el contingut d’humitat augmenti excessivament. 
 
 

922.5.4. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

 
La fórmula de treball fixarà, a més de les característiques establertes a l’Article 542 del PGI-10 les següents: 

 

 Proporció en massa del material bituminós a reciclar, referit a la massa total d’àrids nous  d’aportació més 
el material bituminós a reciclar. 

 Granulometria de l’àrid contingut en el material bituminós a reciclar, pels tamisos 40; 25; 20; 12,5; 8;4; 2; 
0,500; 0,250; 0,125; i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, i contingut de lligant hidrocarbonat del material 
bituminós a reciclar, referit a la massa total del material bituminós a reciclar. 

 La identificació i proporció de cada fracció de l’àrid nou d’aportació (inclòs la pols mineral  d’aportació) en 
l’alimentació i en el seu cas, després de la seva  classificació en calent, referides a la massa total dels 
àrids nous d’aportació més el material bituminós a reciclar. 

 La granulometria dels àrids de la mescla bituminosa reciclada, resultat de la combinació dels àrids 
aportats més els procedents del material bituminós a reciclar, pels  tamisos 40; 25; 20; 12,5; 8; 4; 2;0,500; 
0,250; 0,125; i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

 Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat d’aportació. 

 La dosificació de lligant hidrocarbonat d’aportació, referida a la massa total dels àrids nous  d’aportació 
més el material bituminós a reciclar. 

 En el seu cas, el tipus i la dotació de les addicions, referida a la massa total de l’àrid combinat . 

 La densitat mínim a aconseguir. 
 
També s’assenyalaran: 
 

 Els temps a exigir per la mescla dels àrids nous amb el material bituminós a reciclar i d’aquesta amb el 
lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima i la humitat màxima del material bituminós a reciclar a la tremuja i a la 
bàscula de dosificació a l’entrada del mesclador (en cap cas s’escalfarà el material bituminós a reciclar a 
una temperatura superior a la del lligant d’aportació). 

 
Els temps per la mescla en calent dels àrids i per la mescla amb el lligant vindran determinats per la homogeneïtat 
de la mescla, la total desintegració dels nòduls de material bituminós a reciclar i la incorporació del lligant, i en el 
seu cas de l’additiu rejovenidor, amb el lligant del material a reciclar. 
 
 

922.5.5. Fabricació de la mescla 

 
Els dosificadors d’àrids en fred i del material bituminós a reciclar es regularan de forma que  s’obtingui la 
granulometria de la fórmula de treball; el seu cabal s’ajustarà a la producció prevista, s’ha de mantenir constant 
l’alimentació de l’assecador d’àrids i de l’escalfador de material bituminós a reciclar. 
 
Els gasos que desprèn a l’escalfar el material bituminós a reciclar hauran de ser recollits i cremats durant el 
procés, evitant el seu abocament a l’atmosfera. 
 
En centrals que el seu assecador no sigui a la vegada barrejador, si l’alimentació fos continua, els àrids escalfats 
i, en el seu cas, classificats, es pesaran i es transportaran al mesclador, incorporant el material bituminós a 
reciclar a la zona de pesatge en calent a la sortida de l’assecador.  
 
Si l’alimentació d’aquest fos discontinua, després d’haver  introduït els àrids en el mesclador, es pesarà i 
introduirà el material bituminós a reciclar junt amb la pols mineral i, després  d’un temps de disgregació, 
escalfament i barreja, s’agregarà el lligant hidrocarbonat, i en el seu cas els additius, per a cada pastada, i es 
continuarà la operació de barreja durant el temps especificat a la fórmula de treball.  
 
En centrals de mescla continua amb tambor assecador-mesclador s’aportarà el material bituminós a reciclar 
després la flama de forma que no existeixi risc de contacte amb ella. 
 
 
922.6. Tram de prova 

 
Es compliran les especificacions de l’Article 542 del PGI-10. 
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922.7. Especificacions de la unitat acabada 

 
Es compliran les especificacions de l’Article 542 del PGI-10. 
 
 
922.8. Limitacions de l’execució 

 
Es compliran les especificacions de l’Article 542 del PGI-10. 
 
 
922.9. Control de qualitat  

 
Es compliran les especificacions de l’Article 542 del PGI-10, amb les prescripcions complementàries següents. 
 
 

922.9.1. Control de procedència del material bituminós a reciclar 

 
 
S’agafaran mostres del material bituminós a reciclar tractat amb objecte d’analitzar la seva homogeneïtat i 
caracteritzar els abassegaments. 
 
Per això, per cada cinc-centes tones (500 t) d’abassegament de material tractat, si s’utilitza en la fabricació de la 
mescla un percentatge de material bituminós reciclat inferior al vint-i-cinc  per cent (25%), i per cada dos-centes 
tones (200 t) d’abassegament, si s’utilitza un percentatge de material bituminós superior a aquesta quantitat, 
s’agafaran cinc (5) mostres i de cadascuna d’elles es determinarà: 
 

 Granulometria del material disgregat, segons la UNE-EN 933-1. 

 Contingut de lligant, segons la NLT-164. 

 Granulometria dels àrids recuperats, segons la NLT-165. 
 
A més, de dos (2) d’elles es determinarà també: 
 

 Penetració del lligant recuperat, segons la NLT-124. 

 Punt de reblaniment anell i bola del lligant recuperat, segons la NLT-125. 

 Índex de penetració del lligant recuperat, segons la NLT-181. 

 Coeficient de Los Ángeles de l’àrid recuperat, segons la UNE-EN 1097-2. 

 Densitat relativa i absorció de l’àrid recuperat, segons les NLT-153 i NLT-154. 
 
Per obres de més de setanta mil metres quadrats (70.000 m2) o mescles bituminoses reciclades que continguin 
més del vint-i-cinc per cent (25%) de material bituminós a reciclar respecte de la massa total de la mescla, es 
determinarà a més: 
 

 Punt de fragilitat Fraass, segons la NLT-182. 

 Ductilitat, segons la NLT-126. 
 

 

922.9.2. Control de qualitat del material bituminós a reciclar 

 
S’examinarà cada abassegament de material bituminós a reciclar, rebutjant els que no compleixen amb els límits 
de toleràncies de granulometria i de contingut de lligant establerts en l’apartat 922.2.3.1. 
 
Es vigilarà l’alçada dels abassegaments i l’estat dels seus elements separadors i dels accessos. 
 
Sobre cada abassegament que s’utilitzi es realitzaran els següents assajos: 
 

 Al menys dues vegades al dia (2/d): 
o Granulometria del material disgregat segons la UNE-EN 933-1. 
o Contingut de lligant, segons la NLT-164. 
o Granulometria dels àrids recuperats, segons la NLT-165. 

 

 Al menys una (1) vegada a la setmana, o quan es canviï de procedència: 
o Penetració del lligant recuperat, segons la NLT-124. 
o Punt de reblaniment anell i bola del lligant recuperat, segons la NLT-125. 
o Índex de penetració del lligant recuperat, segons la NLT-181. 
o Densitat relativa i absorció de l’àrid recuperat, segons les NLT-153 i NLT-154, 

respectivament. 
 

 Al menys una (1) vegada al mes, o quan es canviï de procedència: 
o  Punt de fragilitat Fraass del lligant recuperat, segons la NLT-182. 
o Ductilitat del lligant recuperat, segons la NLT- 126. 

 
 

922.9.3. Control d’execució 

 
 

922.9.3.1. Fabricació 

 
Al començar la fabricació i al menys dues vegades al dia, o quan es produeixin precipitacions atmosfèriques cada 
hora, es determinarà la humitat, segons la UNE 103300, del material bituminós a reciclar, a la tremuja o cinta de 
càrrega des de l’abassegament i a la descàrrega de la tremuja de dosificació i alimentació al barrejador. 
 
 

922.9.4. Control de recepció de la unitat acabada 

 
Per a obres de més de setanta mil metres quadrats (70.000m²), mescles bituminoses reciclades que continguin 
més del vint-i-cinc per cent (25%) de material bituminós a reciclar respecte de la massa total de la mescla o quan 
existeixin dubtes raonables sobre la qualitat de la mescla, la Direcció d’Obra podrà exigir dels testimonis extrets 
d’acord amb lo especificat en  l’Article 542 del PGI-10), la determinació, a més de la seva densitat i del seu gruix, 
de la resistència a tracció indirecta, segons la NLT-346, a la temperatura de cinc graus Celsius (5 °C), utilitzant els 
dispositius de càrrega (barres) recollits en l’apartat 2.2 de la norma NLT-360 per la determinació del mòdul 
resilient. 
 
La resistència a tracció haurà de ser determinada tant en sec, directament sobre els testimonis  extrets, com en 
humit, sobre testimonis que hagin estat submergits durant vint-i-quatre hores (24 h) en aigua a la temperatura de 
setanta graus Celsius (60 °C). 
 
 
922.10. Criteris d’acceptació o rebuig  

 
Es compliran les especificacions de l’Article 542 del PGI-10, i les següents prescripcions addicionals. 
 
 

922.10.1. Resistència a tracció indirecta en sec i en humit 

 
La resistència mitjana a tracció indirecta, segons la NLT-346, a la temperatura de cinc grau Celsius (5°C), 
utilitzant els dispositius de càrrega (barres) recollits a l’apartat 2.2 de la norma NLT-360 per  la determinació del 
mòdul resilient, haurà de complir els valors indicats a la Taula 922.2. 
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Taula 922.2 
Resistència mínima a tracció indirecta dels testimonis 

 

Tipus de mescla 
Acceptació Penalització 

Sec(¹) (MPa) Humit (²) (MPa) Sec (¹) (MPa) Humit (²) (MPa) 

Densa (D) I 
Semidensa (S) 

2,5 1,9 2,1 1,6 

Gruixuda 2,0 1,5 1,6 1,2 

(1) Directament sobre els testimonis extrets. 
(2) Sobre testimonis que s’hagin mantingut submergits durant vint-i-quatre hores (24h) en aigua a la temperatura de seixanta graus 

Celsius (60°C) 

 
 
No més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra hauran de ser inferiors als valors prescrits a la 
Taula anterior pels casos de penalització. 
 
A més a més, la resistència mitjana dels testimonis en humit haurà de ser sempre superior al setanta-cinc  per 
cent (75%) de la resistència en sec. 
 
De no complir-se els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 

 Si la resistència mitjana en sec, o en humit, de la mescla és inferior al llindar de penalització,  s’aixecarà la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fresat i es reposarà per compte del 
Contractista. 

 Si la resistència mitjana en sec, o en humit, està entre els nivells d’acceptació i penalització,  s’aplicarà 
una penalització del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

 Si no compleix la prescripció del setanta-cinc per cent (75%) de resistència conservada, o el nombre de 
valors individuals defectuosos supera el vint per cent (20%), s’aplicarà una penalització del tres per cent 
(3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

 
 
922.11. Amidament i abonament 

 

Es compliran les especificacions de l’Article 542 del PGI-10, amb les prescripcions complementàries següents: 
 
El material bituminós a reciclar es considerarà inclòs en l’abonament de la mescla bituminosa reciclada.  
 
El lligant d’aportació podrà ser inclòs també en l’abonament de la mescla reciclada, o bé abonat apart. En aquest 
cas es determinarà la quantitat de lligant d’aportació com la diferència entre el contingut de lligant de la mescla 
reciclada i el lligant bituminós aportat pel material a reciclar. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
 
922.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat  

 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats en aquest 
Article, es podrà acreditar mitjançant el corresponent certificat què, quan aquestes especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a 
aquestes normes. 
 
Si els referits productes disposen d’una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri el compliment de les 
especificacions tècniques  obligatòries d’aquest  Article, es reconeixerà com tal quan aquest distintiu estigui 
homologat per infraestructures.cat. 

 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries d’aquest  Article podrà ser 
atorgat per les Administracions públiques competents en matèria de carreteres, la Direcció General de Carreteres 
del Ministeri de Foment (segons àmbit) o els Organismes espanyols —públics i privats— autoritzats per realitzar 
tasques de certificació o assajos en l’àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Real 
Decreto 2200/95, de 28 de desembre. 
 
 
Normes de referència 
 

 NLT-124. Penetració dels materials bituminosos. 

 NLT-125. Punt de reblaniment anell i bola dels materials bituminosos. 

 NLT-126. Ductilitat dels materials bituminosos. 

 NLT-153. Densitat relativa i absorció d’àrids gruixuts. 

 NLT-154. Densitat relativa i absorció d’àrids fins. 

 NLT-162. Efecte de l’aigua sobre la cohesió de les mescles bituminoses compactades (assaig  
d’immersió-compressió). 

 NLT-164. Contingut de lligant  en mescles bituminoses. 

 NLT-165. Anàlisi granulomètrica dels àrids recuperats de les mescles bituminoses. 

 NLT-181. Índex de penetració dels betums asfàltics. 

 NLT-182. Punt de fragilitat Fraass dels materials bituminosos. 

 NLT-346. Resistència a compressió diametral (assaig brasiler de mescles bituminoses). 

 NLT-360.Determinació del mòdul resilient, en mescles bituminoses, mitjançant assaig de compressió 
diametral. 

 UNE 103300. Determinació de la humitat d’un sòl mitjançant assecat en estufa. 

 UNE-EN 933-1. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat. 

 UNE-EN 933-2. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. Tamisos d’assaig, tamany nominal de les obertures. 

 UNE-EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2: Mètodes 
per la determinació de la resistència a la fragmentació. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present projecte descriu i valora de forma completa les obres d’arranjament de diverses 
estacions d’autobusos ubicades a Catalunya. Dites obres es realitzaran en dos lots 
independents endavant anomenades Lot 1 i Lot 2. 
 
A continuació s’adjunta el document corresponent a cadascun dels dos lots. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS. LOT 1 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES (CT) 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES (CT) 
B032 - SAULONS (CT) 
B033 - GRAVES (CT) 
B037 - TOT-U (CT) 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS (CT) 
B052 - GUIXOS (CT) 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS (CT) 
B05A - BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT (CT) 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA (CT) 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR (CT) 
B06F - FORMIGONS MAGRES (CT) 
B06M - FAMÍLIA 06M 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL (CT) 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS (CT) 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES (CT) 
B09 - ADHESIUS 
B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES (CT) 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS (CT) 
B0A3 - CLAUS (CT) 
B0A4 - VISOS (CT) 
B0A5 - CARGOLS (CT) 
B0A6 - TACS I VISOS (CT) 
B0AC - CABLES (CT) 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES (CT) 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT (CT) 
B0CH - PLANXES D'ACER (CT) 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS (CT) 
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B0D3 - LLATES (CT) 
B0D6 - PUNTALS (CT) 
B0D7 - TAULERS (CT) 
B0D8 - PLAFONS (CT) 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS (CT) 
B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT (CT) 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS (CT) 
B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT (CT) 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈN 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS (CT) 
B141 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 
B143 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 
B144 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 
B145 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
B146 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
B147 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
B148 - ROBA DE TREBALL 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES (CT) 
B151 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
B152 - MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJEC 
B15Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETA 
B2 - MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
B2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
B2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
B4R - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS (CT) 
B4R1 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6M - MATERIALS PER A TANCAMENTS CORTINA 
B6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA (CT) 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES (CT) 
B712 - LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL 
B76 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES (CT) 
B761 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOA 
B7C9 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA (CT) 
B7CH - PLANXA D'ACER 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J5 - SEGELLANTS (CT) 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS (CT) 
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES (CT) 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B83 - MATERIALS PER A APLACATS 
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS (CT) 
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS 
B841 - PLAQUES D'ESCAIOLA (CT) 
B84B - PLAQUES METÀLꞏLIQUES (CT) 
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS (CT) 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES (CT) 
B897 - MATERIALS AUXILIARSPER A PINTURES 

B89Z - PINTURES, PASTES I ESMALTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS (CT) 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES (CT) 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES (CT) 
B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS (CT) 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
B9C6 - TERRATZO MONOCAPA 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS (CT) 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ (CT) 
B9F1 - PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT (CT) 
B9Z - MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
B9Z5 - MATERIALS PER A JUNTS DE PAVIMENTS 
B9ZP - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAM - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
BAM2 - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA 
BAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQD - FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS (CT) 
BAV - PERSIANES I PROTECCIONS SOLARS 
BAVT - PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT (CT) 
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES (CT) 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ BB9 - SENYALITZACIÓ INTERIOR (CT) 
BB92 - SENYALITZACIÓ INTERIOR 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL (CT) 
BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR (CT) 
BBBA - SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 
BBBU - SENYALS DE TRANSPORT 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL (CT) 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS (CT) 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT (CT) 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS (CT) 
BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS (CT) 
BD3 - CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
BD35 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES (CT) 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS (CT) 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ (CT) 
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS (CT) 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS (CT) 
BDW3 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
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BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS (CT) 
BDY3 - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
BH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 
BH2D - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT (CT) 
BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
BHQC - PROJECTORS PER EXTERIORS AMB LÀMPADES LED 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT (CT) 
BHWQ - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PROJECTORS EXTERIORS 
BIMS - BÀCULS 
BINP - MARQUESINA BUS 
BINS - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS 
BJ - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PROD 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ14 - INODORS (CT) 
BM - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRR 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS (CT) 
BOCA5K6 - POLICARBONATS COMPACTES 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
BQ13 - BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL (CT) 
BQ22 - PAPERERES MURALS I DE PEU (CT) 
BQ3 - FONTS (CT) 
BQ31 - FONTS PER A EXTERIORS 
BQ4 - PILONES (CT) 
BQ42 - PILONES METÀLꞏLIQUES 
BQF - EQUIPAMENTS ESTACIONS FERROVIÀRIES 
BQF1 - MOBILIARI ESTACIONS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS (CT) 

 

C - MAQUINÀRIA 
C1 - MAQUINÀRIA 
C11 - MAQUINÀRIA TRENCADORA 
C110 - MAQUINÀRIA TRENCADORA 
C13 - MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES 
C131 - CARREGADORES EXCAVADORES 
C133 - ANIVELLADORES I COMPACTADORES 
C15 - MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ 
C150 - MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ 
C17 - MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS 
C170 - MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS 
C1B - MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS 
C1B0 - MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
C1R - MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS 
C1RA - SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS 
C2 - EINES C20 - EINES C200 - EINES 
CL - MAQUINÀRIA ELEVADORA 
CL4 - PLATAFORMES ELEVADORES 
CL40 - PLATAFORMES ELEVADORES 
CR - MAQUINÀRIA PER A JARDINERIA 
CRE - MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS 
CRE2 - MAQUINÀRIA PER A PODES 
CZ - MAQUINÀRIA ESPECIAL 
CZ1 - EQUIPS AUXILIARS 
CZ12 - COMPRESSORS 
CZ17 - MAQUINÀRIA PER A RAIGS A PRESSIÓ 

 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS (CT) 
D07J - PASTES DE GUIX (CT) 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT (CT) 
D0B2 - ACER EN BARRES 

 
1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 

19 - PAVIMENTS 
19D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
19DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC (CT) 

 

4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
41 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
416 - REALITZACIÓ DE CALES I FORATS (CT) 
4168 - REALITZACIÓ DE CALES I FORATS DE CEL RASOS 

 

E - PARTIDES D'OBRA DE TRANSPORTS - ARQUITECTURA 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS (CT) 
E3 - FONAMENTS 
E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ (CT) 
E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ (CT) 
E3G - PANTALLES 
E3GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES (CT) 
E4 - ESTRUCTURES 
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COLꞏLOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS (CT) 
E4DC - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES (CT) 
E4R - ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS (CT) 
E4R1 - ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE 
E5 - COBERTES 
E54 - COBERTES DE PLANXES METÀLꞏLIQUES 
E54A - COBERTES DECK (CT) 
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5Z5 - ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES LLEUGERES PER A FORMACIÓ DE PENDENTS (CT) 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E6M - ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA 
E6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA (CT) 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7J - JUNTS I SEGELLATS 
E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS (CT) 
E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E811 - ARREBOSSATS (CT) 
E84 - CELS RASOS (CT) 
E844 - CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
E84D - CELS RASOS AMB PLANXES METÀꞏLIQUES 
E89 - PINTATS (CT) 
E894 - PINTAT D'ESTRUCTURES 
E898 - PINTAT DE PARAMENTS 
E89A - PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT 
E8K - ESCOPIDORS 
E8K9 - ESCOPIDORS DE PLANXA D'ACER (CT) 
E9 - PAVIMENTS 
E92 - SUBBASES 
E921 - SUBBASES DE TOT-U (CT) 
E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
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E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC (CT) 
E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
E9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS (CT) 
E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
E9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS (CT) 
E9Z5 - ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS (CT) 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAM - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
EAM2 - TANCAMENTS DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA (CT) 
EAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS (CT)  
EAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS  
EAV - PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS  
EAVT - PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT (CT) 
EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC12 - VIDRES LLUNA (CT) 
EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT (CT) 
EC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMI 
ED - INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS (CT) 
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED35 - PERICONS (CT) 
EDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS (CT) 
EDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
EH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
EH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS (CT) 
EH2L - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS 
EJ - INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENT 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ14 - INODORS (CT) 

 

F - PARTIDES D'OBRA DE TRANSPORTS - URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS (CT) 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT (CT) 
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE (CT) 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY (CT) 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS (CT) 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES (CT) 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES (CT) 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CT) 
F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
F6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
F6A2 - TANQUES AMB PLANXES METÀLꞏLIQUES (CT) 
F8 - REVESTIMENTS 
F89 - PINTATS (CT) 
F898 - PINTAT DE PARAMENTS 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F921 - SUBBASES DE TOT-U (CT) 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U (CT) 
F936 - BASES DE FORMIGÓ (CT) 
F937 - BASES DE FORMIGÓ MAGRE (CT) 

F96 - VORADES (CT) 
F965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 
F97 - RIGOLES 
F978 - RIGOLES DE FORMIGÓ (CT) 
F97Z - ENCOFRATS PER A RIGOLES (CT) 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS (CT) 
F981 - GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ (CT) 
F9F1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT (CT) 
F9J - REGS SENSE GRANULATS (CT) 
F9J1 - REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL (CT) 
FBA1 - MARQUES LONGITUDINALS 
FBA2 - MARQUES TRANSVERSALS 
FBA3 - MARQUES SUPERFICIALS 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ (CT) 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS (CT) 
FD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS (CT) 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES (CT) 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC (CT) 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS (CT) 
FH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS (CT) 
FHQC - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES LED 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS (CT) 
FQ11 - BANCS DE FUSTA 
FQ13 - BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 
FQ3 - FONTS (CT) 
FQ31 - FONTS PER A EXTERIORS 
FQ4 - PILONS (CT) 
FQ42 - PILONS METÀLꞏLICS 
FR - JARDINERIA 
FRE - OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS (CT) 
FRE6 - PODA 

 

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 (CT) 
G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ (CT) 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT (CT) 
G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES (CT) 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G92 - SUBBASES 
G921 - SUBBASES DE TOT-U (CT) 
G93 - BASES 
G937 - BASES DE FORMIGÓ MAGRE (CT) 
G97 - RIGOLES 
G971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES (CT) 
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G974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT (CT) 
G9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ (CT) 
G9F5 - PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA ARTIFICIAL 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL (CT) 
GBA1 - MARQUES LONGITUDINALS 
GBA2 - MARQUES TRANSVERSALS 
GBA3 - MARQUES SUPERFICIALS 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES (CT) 

 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS (CT) 
H141 - PROTECCIONS DEL CAP 
H143 - PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 
H144 - PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 
H145 - PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
H146 - PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
H147 - PROTECCIONS DEL COS 
H148 - ROBA DE TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COLꞏLECTIVES (CT) 
H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
H152 - PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀLꞏLIQUES 
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER (CT) 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL (CT) 
HBBA - SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 
HBC - ABALISAMENT (CT) 
HBC1 - ABALISAMENT 
HM - INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS (CT) 
HM31 - EXTINTORS 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS (CT) 

 

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS (CT) 
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES (CT) 
K22 - MOVIMENTS DE TERRES 
K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS (CT) 
K4 - ESTRUCTURES 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K45R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ (CT) 
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
K76 - MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES (CT) 
K761 - MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
K8 - REVESTIMENTS 
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
K812 - ENGUIXATS (CT) 
K83 - APLACATS 
K83Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A APLACATS (CT) 
K84 - CELS RASOS (CT) 
K841 - CELS RASOS DE PLAQUES D'ESCAIOLA 

K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
K874 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER (CT) 
K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS (CT) 
K89 - PINTATS (CT) 
K894 - PINTAT D'ESTRUCTURES 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables 
per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o 
curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o 
pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 
estudis especials.  
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 
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- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà 
obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals 
de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels 
assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de 
comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'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 a 
l'amasat ni per al curat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0312400,B0310500,B0314500. 
 
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:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits 
d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que 
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 freqüent 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 més 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 àrids 
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 l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 
de l'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 sèrie 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 
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- 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 l'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, dolomític; 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  
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 
petrogràfic, 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 l'UNE 146.508 
EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus 
següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 

IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 

I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició 

IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 

cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al 
tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o 
d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que 
presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació 
expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs 
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que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 
pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament 
dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica 
DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de 
subministrament proporcionat pel 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 l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a 
les toleràncies de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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 àrids 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 
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marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 
projecte i de l'article 28 de l'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 l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 
subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, 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 DF ha de poder 
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel 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 d'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'hauran 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 dolomítiques 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 següent:  
- 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'ús no 
estructural.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte 
el que determini la DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o 
química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions 
perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin 
contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, 
margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en 
pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que 
es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS LOT 1 
 

12  

  
 

estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han 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  
 
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 procedència 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 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Coeficient de desgast de 'Los Angeles' (UNE-EN 1097-2)  
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat 

és menor.  
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència 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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B033S500,B0330020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 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 
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 freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
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CARACTERÍSTIQUES 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 l'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 sèrie 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 l'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 química sota les condicions més 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 resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 

d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una 
densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.  

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats 
reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
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, dolomític; 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 peça i una beina o armadura que formi un 
angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que 
formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 
següents:  
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret 

de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 
0,33 del gruix mínim  

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 més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-
1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
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- 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 d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 
segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode 

accelerat UNE 146-508 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 
petrogràfic, 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 l'UNE 146.508 
EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids 
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 l'EHE  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de 
roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes 
d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 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 
les següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'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  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
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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 Instrucción de la 
Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta 
Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-1C «Drenaje superficial».  
 
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 pel 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 l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a 
les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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 àrids 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 l'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 l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 
subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, 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 DF ha de poder 
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel 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  
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- 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 procedència i 

qualitat corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència 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'àrids 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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000,B037R000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de 

graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o 

parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
  
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.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, 
resistent i de granulometria uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o 
química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a 
estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin 
afectar la durabilitat de la capa on es col·loqui.  
  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, 
total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus 
de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin 
amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el 

material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas 

d'àrids reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, 
segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 
933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
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Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics 

(ZAD20): < 35  
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  

- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics 

(ZAD20): < 40  
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-
EN 933-1: < 1% en massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de 
l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 

103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    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, segons UNE-EN 933-2, ha de ser 
inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, 
haurà de complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de 
ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els 
valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
 
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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con 
conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex 
ZA de la norma UNE-EN 13242.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la 
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El 

símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 

2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al 

sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús 

previst. 
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- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la 
norma UNE-EN 13242.  

  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert a la DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui 
matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de 
treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada 
procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles 
es determinarà:  
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, 

blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es 
realitzaran els següents assaigs d'identificació i caracterització del 
material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, 

blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i 

UNE 103104. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-

5. 

- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència 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:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del 
mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es 
seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a 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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B051E201. 
 
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 pública, l'acord de Govern de 
la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 
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siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea 
o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva 
traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes 
definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de 
volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i 
d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no 
s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) 
superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
  
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  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM 
IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components 
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al 
capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-
1.  
  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i 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, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que 
les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que 
ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes 
que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
  
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 
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mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents 
als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la 
norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, 
ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE.  

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación 
de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 
diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 
para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles 
per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
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 
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- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-

08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al 

marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 

956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la 

següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 

956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del 

producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 

efectes  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera 
oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques 
físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs 
d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de 
recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta 
documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia 
del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la 
documentació precisa de reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre 
el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o 
barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el 
cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no 
conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de 
ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de 
ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs 
d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de 
control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els 
assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, 
mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el 
etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, 
quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin 
símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no 
resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin 
els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es 
repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec 
existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en 
les dues mostres són satisfactoris.  
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0521200,B0521100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment 
addicions per a modificar les característiques d'adormiment, resistència, 
adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.  
S'han contemplat els tipus de guixos següents:  
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació 
de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  
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.  
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:  
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2  
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):  
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  
Temps d'inici d'adormiment:  
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts  
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la 
construcció s'han de designar de la següent manera:  
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma 

UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió  
  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o 
els transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent 
manera:  
- Mitjançant l'expressió 'adhesivo a base de yeso para transformados de placas 

de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado' 
- Referència a la norma EN 14496  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o 
els transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara 

e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà 
o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:  
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat 

anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, 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  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:  
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para 
la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para 
la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso 
laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció 
contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del 
foc en edificis, 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús 
excepte per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a 
compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: 
Tots:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció 
contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del 
foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
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El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha 
d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o 
la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de 
la següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de 

la següent manera:  
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Reacció al foc 
- Aïllament directe al soroll aeri 
- Resistència tèrmica  

- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' 
(PND) 

- Com alternativa la designació normalitzada  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Adherència, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la 
Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Adherència:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha 
d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o 
la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de 
la següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de 

la següent manera:  
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Resistència a l'esforç tallant 
- Reacció al foc 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Resistència a flexió 
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el 

fabricant en la seva documentació sobre l'ús previst  

- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que 
sigui aplicable 

- Com alternativa la designació normalitzada  
  

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament.  
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Aigua combinada: (UNE 102032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102032)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre 
legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 
dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el 
capítol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE 
CONSTRUCIÓ:  
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el 
certificat de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i 
el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, 
es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec 
existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es 
rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les següents 
cinc partides que arribin a l'obra.  
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B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552460,B0552300,B055B100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Emulsions bituminoses  
- Betum asfàltic  
- Betum modificat amb polímers  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites 
partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució 
aquosa, amb un agent emulsionant.   
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, 
obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i 
amb viscositat elevada a temperatura ambient.  
  
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.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació 
del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin 
la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Càrrega de partícules: Polaritat positiva  
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes 
carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats.  
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 
13808 segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació  
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.  
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament 

al trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  

- ADH: reg d'adherència 
- TER: reg termoadherent 
- CUR: reg de curat 
- IMP: reg d'imprimació 
- MIC: microaglomerat en fred 
- REC: reciclat en fred  

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 
13808:  
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC  
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, 
segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 
13808: 
  
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-----------------------------------------------------------------------------
--+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  
¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    
¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
--¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               
¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                             
¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦------------------------------------------------------
--¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   
¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 
¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  
¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 
¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  
¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 
¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  
¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 
¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  
¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 
¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

LOT 1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

25 
 
 

¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   
¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 
¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   
¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 
¦Classe3¦Classe3¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------
--+  
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+-----------------------------------------------------------------------------
-----+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 
¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     
¦ 
¦--------------------------¦--------------------------------------------------
-----¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 
¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       
¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
-----¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      
¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
-----¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  
¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     
¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
-----¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   
-   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       
¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--
-----¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   
¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
-----¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             
¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             
¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
-----¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  
¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 
¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦--------------------------------------------------
-----¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   

¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------
-----+  
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
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¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta 
d'aigua, de manera que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a 
baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, 
siguin seques o humides.  
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:  
- Convencionals, segons UNE-EN 12591.  
- Durs, segons UNE-EN 13924.  
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.  
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos 
nombres representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb 
l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: 
P.mín/P.màx.  
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima.  
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG 
seguida de quatre nombres, els dos primers representatius de la seva 
penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a 
la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), representatius 
del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a 
la dreta (/) segons el següent format: MG P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.  
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- R.mín: Punt de reblaniment mínim. 
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.  
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:  
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25  
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 

70/100, B 160/220  
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-

54/64  
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, 
UNE-EN 13924-2:  
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 

¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam.vaso abert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦ 
¦                         ¦        ¦      ¦      ¦   59/69  ¦   54/64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 15-25¦   35-50  ¦   50-70  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 60-76¦   59-69  ¦   54-64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦   <=0,5  ¦   <=0,5  ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=55 ¦   >=50   ¦   >=50   ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=10 ¦   <=10   ¦   <=10   ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦  De+0,1  ¦  De+0,1  ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦  a +1,5  ¦  a +1,5  ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦          ¦          ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦  TBR ¦   <=-8   ¦   <=-12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt inflam.vaso obert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=245¦   >=235  ¦   >=235  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦  >=99,0  ¦  >=99,0  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S'informarà del valor.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva 
fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics. 
Es consideraran també com betums modificats:  
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques 

independents.  
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al 
mesclador de la planta de fabricació a l'obra.  
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres 
PMB seguides de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva 
penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a 
la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt de 
reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la 
fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final 
s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.  
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 
són:  
- PMB 10/40-70 
- PMB 25/55-65 
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- PMB 45/80-60 
- PMB 45/80-65 
- PMB 45/80-75 
- PMB 75/130-60  
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:  
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+-----------------------------------------------------------------------------
+ 
¦Denominació UNE-EN 14023      ¦   PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  
¦ 
¦                              ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦   75  
¦ 
¦                              ¦  40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 
¦ 
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦         Assajos sobre el betum original      
¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------
¦ 
¦Penet.a 25ºC    ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-
130¦ 
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Punt reblan.    ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Cohesió. Força  ¦13589 ¦j/cm2 ¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  
¦ 
¦ductilitat      ¦13703 ¦      ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC 
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC   ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Recup 25ºC      ¦13398 ¦  %   ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Esta-   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC   ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  
¦ 
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       
¦ 
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 
¦ 
¦(*)     ¦penet. ¦ 1426 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Punt            ¦ ISO  ¦ ºC   ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 
¦ 
¦d'inflamació    ¦ 2592 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       
¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------
¦ 
¦                ¦      ¦      ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-
1¦ 

¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------
¦ 
¦Canvi de massa  ¦12607 ¦  %   ¦  <=0,8¦  <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦  
<=1,0¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Penet.reten     ¦ 1426 ¦  %   ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦  >=60 ¦  >=60 
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Increm.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦ <=10 ¦  <=10 ¦  <=10 
¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Dismin.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦   <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦   <=5 
¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦  <=5  ¦       ¦      ¦       ¦       
¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------
+ 
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR: S'informarà del valor.  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la 
temperatura (T) de fabricació:  
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180ºC per a la resta.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir 
l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la 
qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà 
l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa 
vigent o al plec.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran 
d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un 
element adient que permeti prendre mostres.  
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de 
ventilació, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de 
vàlvula per a presa de mostres.  
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a 
microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes 
(>=90%), a temperatura < 50ºC.  
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més 
de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a 
obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de 
transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al 
transvasament ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que 
estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada 
aplicació.  
  
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la 
temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti 
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escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a 
punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre 
mostres.  
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de 
control. Els tancs estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i 
dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu 
emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d'una una 
vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de 
transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu 
transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran 
d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades 
fàcilment desprès de cada aplicació.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de 
temperatura, el temps màxim d'emmagatzematge i la necessitat 
d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.  
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la 
taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de 
sistema d'homogeneització. 
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de 
ser d'eix vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior 
amb forma troncocònica.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA:  
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las 
emulsiones bituminosas catiónicas.  
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de 
las emulsiones bituminosas catiónicas.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes 
para pavimentación.  
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los 
betunes duros para pavimentación.  
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la 
especificación de los betunes especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos 
multigrado.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de 
especificaciones de los betunes modificados con polímeros.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la 
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable:  
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions 

bituminoses:  
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics durs:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics multigrau:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees 
pavimentades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de 
l'etiquetat i marcatge CE corresponent.  
L'albarà ha d'incloure:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum 

modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda.  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:  

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924. 
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.  

- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst  
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva 
composició quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes 
carbonosos, ni betums oxidats.  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents 
característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:  
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:  
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- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, 
segons UNE-EN 1426). 

- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons 
UNE-EN 1427). 

- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, 
segons UNE-EN 13588).  

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, 
seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:  
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració 

retinguda, segons UNE-EN 1426). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt 

reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons 

UNE-EN 13588).  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I 
MODIFICATS:  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents 
característiques essencials incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, 
UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:  
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons 

UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons 

UNE-EN 1427). 
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-

EN 13924 o UNE-EN 13924-2). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada 

(resistència al envelliment, segons UNE-EN 12607-1):  
- Penetració retenida, segons UNE-EN 1426. 
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.  

- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, 
multigrau o modificats amb polímers. 

- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums 
modificats amb polímers. 

- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb 
polímers.  

El subministrador haurà d'aportar informació sobre:  
- Temperatura màxima d'escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
- Temps màxim d'emmagatzematge.  
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor 
d'estabilitat a l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la 
validesa dels sistemes de transport i emmagatzematge.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Control de recepció:  
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els 

documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions 
exigides.  

Control addicional:  

- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest 
Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i 
almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició 
d'emulsió o lligant.  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control en el moment d'utilització:  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a 
emulsions de trencament lent o termoadherents:  
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.   
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 

13924-2.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho 
consideri oportú) o sobre el fabricat en obra:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció:  
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el 

moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
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- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà 
durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que 
sigui necessari.  

Control en el moment d'utilització:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- Quantitat de 30 t. 
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs 

d'adherència, imprimació i curat.  
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el 

moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà 

durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que 
sigui necessari.  

Control addicional:  
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc 

d'emmagatzematge.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el 

moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 

300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt 

situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció en betums subministrats en cisterna:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el 

moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control de recepció en betums fabricats en obra:  
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de 

treball. Es prendran de la canonada de sortida de la instal·lació de 
fabricació del lligant.  

Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 

300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt 

situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no 
compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article 
corresponent del PG-3.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05A -  BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05A2203. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i 
additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o protegir en 
front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o postesats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, 

eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb 
armadures pretesades i postesades  

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i 
additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que 
formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o 
exteriors.  

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles 
ceràmiques:  
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, 

càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal 
incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, 
càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una 
reacció química.  

BEURADA DE CIMENT:  
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les 
condicions generals com a components de formigó, a més de les indicades a 
aquest apartat.  
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com 
a mínim, les següents dades:  
- La granulometria dels àrids (si és el cas). 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, 

referides a la mescla total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 
- La consistència de la beurada. 
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- El temps de mescla i amassat.  
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.  
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.  
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas 
no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o 
substàncies perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, 
mica o pissarra.  
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin 
perjudicar les armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els 
nitrats, i hauran de complir:  
- Contingut: <= 0,1% 
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 
- Ph segons fabricant 
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant  
Les beurades d'injecció han de complir que:  
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment  
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 
445:  
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):  

- A les 3 h: <= 2% en volum 
- Màxima: <= 4% en volum 
- A les 24 h: 0%  

- pH de l'aigua:  >= 7  
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 
- Expansió: <= 10% 
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)  
- Reducció volumètrica:  <= 1%  
- Expansió volumètrica:  <= 5% 
- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
- Enduriment:  

- Inici: >= 3h 
- Final: <= 24h  

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2  
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de 
ser superior que la indicada per a beines horitzontals.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques 
addicionals:  
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques 

addicionals (resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)  
Característiques fonamentals:  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 5 g 
- Després de 240 min:  <= 10 g  

Característiques addicionals:  
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 2 g 
- Després de 240 min:  <= 5 g  

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les 
seves característiques.  
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-
lo.  
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració 
de les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte 
directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se 
n'alterin les condicions inicials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA DE CIMENT:  
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
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 
 
BEURADA DE CIMENT:  
* 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)  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.  
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. 
Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació relacionada amb els materials que composen la 
beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació 
aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08).  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A 
CERÀMICA:  
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 13888 
- Tipus de material de rejuntat  
- Instruccions d'us:  
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- 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 que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús 
- Àmbit d'aplicació  

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.  
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, 

relació aigua/ciment i quantitat d'additiu.  
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva 

execució, s'ha de realitzar:  
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de 

beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  
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 A LES BEURADES 
DE CIMENT:  
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es 
compleixen les especificacions indicades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064E26B,B064300D,B064E26D,B064500C,B064300B,B06430AV. 
 
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'acord amb les prescripcions de l'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 per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP 

per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-

55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, 

P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència 
i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de 
la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les 
especificades 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 exigències 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'us 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 l'EHE-08 
i complir l'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 
següent:  
- 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:  coeficient en funció 
del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid 
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 
32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 
197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM 
II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i 
els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha 
de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats 
i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors 
s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors 
s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar.  
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat 
la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). 
Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 

12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm 
UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 
amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà 
major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un 
inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó 
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves 
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a 
mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'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 l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, 
indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- 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 estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense 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:  
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- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran 
del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar 
els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de 
garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 
l'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 característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en 
formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que 
s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 

6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, 

amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte 
s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 
N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de 
dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es 
realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada 

sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a 
flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut 
d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 
28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de 
la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la 
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran 

amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el 
subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig 

granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 

dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de 

la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma 
EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de 
provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un 
pel mati i l'altre per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat 
segons les condicions del plec.  
Control 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 conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 

50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 

l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 

l'article 81 de l'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 
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molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 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 més 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 mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana 
dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
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 número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real 
serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la 
vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats 

anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la 

totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de 
l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram 
de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 

resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a 
la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a 

l'exigida. En altre cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà 

escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis 
cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat 
de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan 
amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la 
resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir 
tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres 
podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 
reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec 
del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a 
mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la 
pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la 
característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la 
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065E92B,B065960B. 
 
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'acord amb les prescripcions de l'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 per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP 

per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-

55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, 

P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència 
i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de 
la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les 

especificades 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 exigències 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'us 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 l'EHE-08 
i complir l'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 
següent:  
- 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:  coeficient en funció 
del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid 
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 
32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 
197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM 
II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i 
els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha 
de ser:  
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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 més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors 
s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors 
s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat 
la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). 
Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 

12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm 
UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 
amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà 
major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un 
inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó 
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves 
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a 
mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'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 l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, 
indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- 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 estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu 
de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; 
Nombre de plantes <= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; 

Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran 
del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar 
els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de 
garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 
l'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 característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en 
formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que 
s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 

6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, 

amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte 
s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 
N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de 
dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es 
realitzarà:  
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- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada 
sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a 
flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut 
d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 
28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de 
la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la 
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran 

amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el 
subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig 
granulomètric (UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 
dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de 
la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma 
EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de 
provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un 
pel mati i l'altre per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat 
segons les condicions del plec.  

Control 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 conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 

50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 

l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 

l'article 81 de l'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 estadísticament 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 més 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 mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
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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 número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real 
serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la 
vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats 

anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la 

totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de 
l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram 
de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 
resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a 
la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a 

l'exigida. En altre cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà 

escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis 
cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat 
de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan 
amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la 
resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir 
tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres 
podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 
reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec 
del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a 
mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la 
pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la 
característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la 
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
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____________________________________________________________________________ 
 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14C. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de 
neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar 
la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i 

la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i 

ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de 
matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a 
un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de 
l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als 
requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 
estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 
0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de 
ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= 
mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica 
mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui 
inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del 
granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la 
DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves 
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
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  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus 

(HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la 
resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la 
mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica 

el formigó amb la dosificació correcta.  
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La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de 
dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma 
EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de 
condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat 
segons les condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, 
s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana 
dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B071P000,B0710150,B0710250,B0711020,B0710180. 
 
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  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre 
terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i 

horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant 
específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de 
maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a 
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i 
parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics 

i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans 
d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer 
en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta 
llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius 
orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció 
química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques 
addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques 

addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i 

adhesius en dispersió millorats).  
  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 

N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 

min)  
  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
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- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 

min)  
  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una 
mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components 
bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el 
morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. 
Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum 
de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza 
per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i 
addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica 
(façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima 

del granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat 

(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la 
resistència a compressió mínima declarada pel 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 pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 

porosos  
- Característiques dels morters endurits:  

- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  
- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 

13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte 
directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se 
n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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 de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería.  
  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES 
CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
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  
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us:  
- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i 

el moment en que està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat 

desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE 
PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter 
amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal 
d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - 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 Prestacions  
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 
l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 
cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions 
de la UNE-EN 1015-11.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE 
RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les 
especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini 

el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si 
aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  
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Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als 
morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una 
proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al 
formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves 
característiques, propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat 
latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat 
de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques 
especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  
- Inclusor d'aire/plastificant 
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  
- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada  
  

ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del 
producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en 
les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut 

en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor 

especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de 

referència especificat pel fabricant  
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 
- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps 
d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius  
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en 

formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en 

volum (UNE EN 12350-7)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor 

especificat pel fabricant  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó 
o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i 
repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les 
gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 

0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al 

formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de 
la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant 
el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a 
una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa 
quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació 

al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte 
per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir 
fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  
- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació 
aigua/ciment:  
- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
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- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min 

després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
- Contingut en aire <= 2% en volum  
  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al 

formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el 
moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència 
al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la 
capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al 

formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment 
de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de 
l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o 
tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  
- 7 dies:  >= 80% 
- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la 
precisió de la proporció desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a 
garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, 
tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a 
la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  
- 28 dies: >= 80% 
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del 

morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat 

pel fabricant   
  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut 
d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles 
d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de 
l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té 
per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor 

inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la 

del morter d'assaig amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual 
consistència.  
  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del 
formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color 
determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha 
de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i 
enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del 
formigó.  
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment 
tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de 
silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del 
ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin 
<=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran 
fer servir cendres volants com addició en una quantitat <=20% del pes del 
ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En 
estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del 
pes de ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer 
servir ciment del tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en 
estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminós 
polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són 
arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica 
o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no 
han de repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i 
que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un 
ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó 
haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra 
seca:  
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 
UNE EN 450 sigui < 10 mm)  
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques:  
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 
- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el 
contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  

- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons 
projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a 
mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran 
puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i 
ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els 
requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, 
tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
  
ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a 
granulat fi en la confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos 
ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes 

específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de 
tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
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Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb 
etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no 
s'alterin les seves característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació 
i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades 
o altes temperatures.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una 
franja vermella de 70 cm d'amplària.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i 
separant les diverses fraccions granulomètriques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: 
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 
2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 
2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: 
Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 
3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, 
requisitos y criterios de conformidad.  
  
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de 
qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure 
la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del 
producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva 
efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques 
o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat 

per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents 
dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent 
informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual 

les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 934-2 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors 

declarats, en el seu cas  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent 
informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual 

les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en 

fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 934-3 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors 

declarats, en el seu cas  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A 
FORMIGONS:  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de 
qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure 
la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del 
producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva 
efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques 
o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat 

per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
A la fulla de subministrament hi ha de constar:  
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents 
dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries 

granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) 

per a cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat 

per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent 
certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 
934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-
7).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 
934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 
934-2).  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar 
mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els 

documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 
certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 
laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu 
vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de 
garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la 
norma UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i 
acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant.  
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com 
el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 
certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 
laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu 
vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de 
garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la 
norma UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les 
especificacions del plec.  
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà 
mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els 
documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B09 -  ADHESIUS 
 
B091 -  ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0911000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb 

el PVC. 
- De cloropré 
- De resines epoxi bicomponent  
  
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:  
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront 
dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial.  
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que 
reaccionin químicament amb aquest.  
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als 
olis.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min  
Temps útil de treball:  15 - 30 min  
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2  
  
ADHESIU DE CLOROPRÉ:  
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i 
dissolvents polars.  
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront 
dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial.  
Contingut de sòlids:  26%  
Densitat :  0,83  
Resistència a la calor:  160°C  
  
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT  
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser 
mesclades amb un activador.  
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, 
pellofes ni dipòsits durs.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
- Rendiment:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h  
 
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 
- 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  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el 
terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge:  

- De cautxú:  5°C - 30°C 
- De cloropré:  10°C - 25°C  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
- De cloropré:  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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A12000,B0A14300,B0A14200,B0A143U0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per 
trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, 
escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les 
especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
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- 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 
l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de 
constar les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias.  
  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos 
generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones 
técnicas de suministro.  
  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de 
vinilo).  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o 
impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a 
l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al 
doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han 
d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, 
UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni 
exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
  



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS LOT 1 
 

54  

  
 

CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A4 -  VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A44000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa 
sobre la seva superfície una hèlice contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 
17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-
051).  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres 
defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes 
d'eines.  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
  
ACABAT CADMIAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no 
ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
  
ACABAT GALVANITZAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no 
ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A5 -  CARGOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5C00A,B0A5AA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa 
sobre la seva superfície una hèlice contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 
17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-
051).  
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte 
d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca.  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres 
defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes 
d'eines.  
  
ACABAT CADMIAT:  
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El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no 
ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
  
ACABAT GALVANITZAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no 
ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62F90,B0A62D90,B0A61600,B0A62E90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de 
subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per 
la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els tipus següents:  
- 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°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  
  

VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces 
necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
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B0A -  FERRETERIA 
 
B0AC -  CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AC112D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, 
telefèrics o funiculars.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de 
cordons.  
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  + 0,05 mm  
- Llargària:  
- Fins a 400 m: + 5% 
- > 400 m: + 20 m/1000 m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i 
etiquetats amb les següents dades:  
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible  
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la 
intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
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 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.  
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 pel 
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.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de 
la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la 
secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  
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- 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 característiques 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 pel 
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 
l'EHE-08 

- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de 
l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  

14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura 

muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques 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 
fàbrica 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 
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- 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  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona 
física, segons article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques 
d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat 
mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els 
documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a 
l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-
08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar 
mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en 
funció de la quantitat d'acer subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que 
siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i 
es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el 

tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la 
càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota 
càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques 

mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un 

certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es 
declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A 
més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció 
del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i 
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de 
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de 
les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents 
respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió 

en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 
provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació 

entre ells, i l'allargament de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es 

podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a 
màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat 
en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer 
es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com 
a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat 
en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el 
subministrament o la seva fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la 

comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les 
de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en 
cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 
podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser 

subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de 
ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris 
autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig 
a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre 
de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es 
podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres 
per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius 
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 
provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat 
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simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més 
grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que 

formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques 
geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les 
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només 
caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el 
indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que 
l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres 
de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams 
rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte 
a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies 
establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a 

fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés 
està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si 
l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la 
soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució 
intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de 
soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a 
la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de 
començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca 
de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de 
l'esmentada marca de qualitat de producte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques 
mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a 
l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan 
els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de 
mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna 
especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions 
definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una 
presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment 
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que 
pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació 
excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una 
pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un 
cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, 
es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota 
la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la 
remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es 
rebutjarà tota la remesa.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC1410. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb 
altres plaques o làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de 
dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.  
- Plaques de guix laminat:  

- Plaques de guix laminat tipus A 
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua 

reduïda) 
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima 

millorada a altes temperatures) 
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial 

millorada)  
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:  

- Transformats classe 1 
- Transformats classe 2  

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:  
- Transformats laminars 
- Transformats especials (placa perforada)  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació 
de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, 
etc.  
  
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):  
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N  

- Gruix nominal 12,5 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)  

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:  
- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)  

- Plaques tipus P:  
- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures 
de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades 
apuntalades:  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:  
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la 
humitat:  
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572  
Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica  
Toleràncies:  
- Amplària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm  

- Llargària:  
- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm  

- Gruix:  
- Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  

- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 
- Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm 

arrodonida a 0,1 mm)  
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma 

UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó 

afinat)  
- Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 
- Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm  

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:  
- Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 
- Capacitat d'absorció d'aigua total:  

- Plaques tipus H1:  =< 5% 
- Plaques tipus H2:  =< 10% 
- Plaques tipus H3:  =< 25%  
  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:  
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 

13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): 

Ha de complir la norma EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Resistència a la flexió:  
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N  
Resistència tèrmica del transformat:  
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots 

els components i s'expresarà amb m2 · K / W  
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte  
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica  
Escairat:  
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm  
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant:  
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa  
Toleràncies:  
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm  
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TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  
- Protecció davant rajos X:  

- Grau de protecció (IEC 6133-1) 
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant 

incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta 
làmina.  

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  
Toleràncies:  
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de 

vora.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets 
paletitzats.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers 
separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo.  
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento 
térmico acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de 
procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions 
sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs 
amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la 
Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega 
de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la 
Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega 
de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 
Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega 
de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 
Caracteristica: Resistència a tallant:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent:  

- Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 
- Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950  

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la 

taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les 
plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat  

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  
- L'expressió: 'Placa de yeso laminada' 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal  
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la 
pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la 
documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació 
com a mínim:  
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la 

placa 
- Data de fabricació 
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la 

norma 
- El símbol normalitzat del marcatge CE  
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Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent 
manera:  
- L'expressió: 'Transformado de placa de yeso laminado' 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat 

,si s'utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa 

en mm d'acord amb EN-520  
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris 
han de designar-se de la següent manera:  
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 
característiques geomètriques.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de 

plaques que arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Densitat 
- Pes per m2 
- Conductivitat tèrmica 
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 
- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:  
- Control de característiques geomètriques:  

- Gruix 
- Diferència de llargària entre les arestes 
- Angles 
- Rectitud d'arestes 
- Planor  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I 
DIVISÒRIES:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 
les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, 
a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces 
resultin satisfactoris.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 
d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres 
han de complir les condicions especificades.  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, 
sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els 
resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CH -  PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0CH63G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de 
qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, 
segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Planxa nervada d'acer galvanitzat 
- Planxa nervada d'acer prelacat 
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons  
- Planxa grecada d'acer galvanitzat  
- Planxa grecada d'acer prelacat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició 
química de l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 
10025-2.  
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat 
o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà 
de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes 
admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.  
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o 
defectes de l'acabat superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de 
coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.  
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat 
a la DT.  
Tipus d'acer:  S235JR  
Toleràncies:  
- Amplària de muntatge  

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm  

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%  
- Gruix de la planxa:  

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm  

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no 
s'alterin les seves característiques.  
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades 
per tipus de perfil i acabats.  
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que 
permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, 
galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. 
Condiciones técnicas de suministro.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus 

diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.  
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130  
- Característiques mecàniques:  

- Resistència a la tracció 
- Allargament mínim 
- Duresa Brinell  

- Característiques geomètriques:  
- Gruix 
- Llargària 
- Amplària  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre 
legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 
dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 
les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, 
a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces 
resultin satisfactoris.  
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B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades 
i paral·leles.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, 
semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no 
afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (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  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, 
sense contacte directe amb el terra.  

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

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
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 56533) (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 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

LOT 1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

65 
 
 

- 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  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, 
sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, 
compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, 
semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no 
afectin les característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim 
d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (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:  
- 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, 
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130. 
 
 
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 56533) (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.  
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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8 -  PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81480. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb 
rigiditzadors per a evitar deformacions.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els 
elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri 
la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la 
pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZ1021. 
 
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 elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de 

sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, 

etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 

suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que 
utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves 
característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el 
compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir 
sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat.  
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.  
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No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni 
altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar 
l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es 
tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les 
característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, 
abans de la seva aplicació  
  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un 
encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues 
que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri 
la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta 
pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència 
alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne 
l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de 
càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E244L6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació 
d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a 
edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 
compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 

probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança 

especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  
- Llis  
- Rugós  
- Amb relleu especial  
- Esmaltats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir 
additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant 
o desprès del procés de fabricació.  
Els extrems poden ser llisos o encadellats.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per 
a facilitar l'adherència del possible revestiment.  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que 
apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva 
manipulació o col·locació.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en 
mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
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- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 
estructurals:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de la categoria I o II  
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat 

pel fabricant  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per a ús 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 ús en elements amb presència 
d'humitat o en cares exposades a exteriors:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 
del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 
acústiques:  
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  
Característiques complementàries:  
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe 
amb el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o 
químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin 
o s'escantonin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica 
DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior 
d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb 
una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o 
igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - 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 Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, 

en el seu cas  
- Referència a la norma UNE-EN 771-3 
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que 

va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-

EN 771-3  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de 

determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la 
norma UNE-EN 772-1.  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant 
aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència 
a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons 
l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que 
doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual 
al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de 
confiança pot resultar inferior al 95%.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig.  
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per 
determinar la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant 
seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa 
d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 
les condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a 
càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces 
resultin satisfactoris.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
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 (façanes vistes o 
revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, 
tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets 

revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una 

densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 
compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 

probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança 

especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la 
uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir 
les condicions subjectives requerides per la DF.  
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La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que 
apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva 
manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so 
agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en 
mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 
estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor 

declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús 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 ús en elements amb exigències 
acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel 

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 pel fabricant 

ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques 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)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de 
l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una 
temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es 
de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop 
s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús 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 ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 

fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en 
funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús 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 pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció 

del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 
estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en 
funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 
acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres 
anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel 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.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior 
d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb 
una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o 
igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - 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 Prestacions  
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 ús al que 

va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

771-1  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant 
aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència 
a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons 
l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que 
doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual 
al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de 
confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de 

determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la 
norma UNE-EN 772-1.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 
d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres 
han de complir les condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb 
l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, 
sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els 
resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de 
les 6 determinacions realitzades.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FH -  RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FH7183. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes 
d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.  
S'han considerat les peces següents:  
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)  
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)  
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del 

grup BI-a)  
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció 
d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que 
puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles 
i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Toleràncies:  
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  
- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  
- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb  
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  

- 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 
- 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 
- 46 - 115 peces/m2:  ± 1%  

- Gruix:  
- 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 
- 46 - 400 peces/m2:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%  

- Planor:  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- Ortogonalitat:  
- Grup BIII  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  
- Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
- Costat > 12 cm:  ± 0,5%  

- Gruix:  
- 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 
- 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 
- <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor: + 0,5%, - 0,3%  
- Ortogonalitat:  ± 0,5%  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:  
Característiques essencials:  

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):  
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 

600N 
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 

600N 
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 

600N 
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 

600N 
- Grup AII-b1: >=900N 
- Grup AII-b2:  >=750N 
- Grup AIII:  >=600N 
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  

mínim 700N 
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 

700N 
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  

mínim 600N 
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 

500N 
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 

200N  
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RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 
- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig 

utilitzat.  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà 
el mètode d'assaig utilitzat. 

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant 
declararà el mètode d'assaig utilitzat 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 
10545-12  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:  
Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament 

>=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):  
- Grup AI-a: >=28 N/mm2 
- Grup AI-b: >=23 N/mm2 
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2 
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2 
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2 
- Grup AIII: >=8 N/mm2 
- Grup BI-a: >=35 N/mm2 
- Grup BI-b: >=30 N/mm2 
- Grup BII-a: >=22 N/mm2 
- Grup BII-b: >=18 N/mm2 
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 

15N/mm2  
- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda 

accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9) 
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i 
la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, 
características y marcado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, 
subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc 
(per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport 
públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir 
àrees de circulació peatonal i vehicular, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, 
per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies 
perilloses:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies 
perilloses, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, 
subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors 
suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:  

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país 
d'origen 

- Marcat corresponent a la primera qualitat. 
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i 

la classificació, quan sigui aplicable. 
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)  

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de 
conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la 
següent informació:  
- Referència a la norma UNE-EN 14411  
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Classificació del producte i usos finals previstos.  
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les 

especificacions tècniques.  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 
espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 
propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 
del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de 

plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)  
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)  

- Sobre 10 rajoles:  
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)  
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  

- Sobre 5 rajoles:  
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)  
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)  
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 

10545-14)  
- Sobre 3 rajoles:  

- duresa a la ratllada (escala de mohs)  
- Sobre 1 rajola:  

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:  
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 EN PECES PER A 
REVESTIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 
rajoles del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles 
resultin satisfactoris.   
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de 

superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Aspecte 
- Absorció d'aigua 
- Resistència a la flexió 
- Duresa superficial 
- Dilatació tèrmica 
- Resistència a les taques 
- Resistència als productes domèstics de neteja 
- Llargària 
- Amplària 
- Gruix 
- Rectitud d'arestes 
- Planor 
- Ortogonalitat  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 
país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de 
recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran 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  EN PECES PER 
PAVIMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 
d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 
rajoles del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles 
resultin satisfactoris.   
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1431101,B1465275,B1485800,B1411111,B145D002,B147D102,B1432012,B1445003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un 
o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així 
com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin 
específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del 
treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i 
dels factors de molèstia  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de 
control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força 
fora de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la 
seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 
seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d'eficàcia equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que 

motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos 
addicionals ni molèsties innecessàries.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint 
en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en 
els dos casos hauran de complir els següents requisits:   
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes.  
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i 
d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en 
contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de 
ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret 
interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de 'cuirson' o material 
astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser 
reemplaçables fàcilment.  
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense 
perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les 
radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; 
s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques 
fins als 17.000 voltis sense perforar-se  
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, 
encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà 
un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts 
els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) 
s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats  
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per 
altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra 
dels atallatges interiors per altres, totalment nous  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització 
d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, 
indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic 
sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 
completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament 
antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o 
tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer 
servir ulleres de protecció tipus 'panoràmiques' amb armadura de vinil 
flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de 
ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.  
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell 
de la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el 
visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva 
de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment 
prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar.  
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en 
defecte amb fibra vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça 
de soldar.  
Vidres de protecció:  
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els 
de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat 
de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a 
ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques:  
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar 
filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment 
tractada o de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als 
usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al 
seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant 
de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per 
evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, 
cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, 
malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o 
riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge 
màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants 
tipus cirurgià.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de 
botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i 
fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, 
es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  
tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del 

cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, 
que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la 
realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i 
enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir 
elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal 
d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, 
amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit 
ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles 
anticlaus.  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques:  
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra 
sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i 
llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al 
cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de 
fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que 
no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un 
diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 
16 mm de diàmetre.  
  
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació.  
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor.  
  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari 
compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i 
tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i 
les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat 
dissenyat i fabricat de la forma següent:  
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva 
estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components 
de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
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utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que 
estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar 
lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions 
o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre 
l'usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps 
d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest 
fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament 
o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la 
morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de 
la resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor 
d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o 
bust, ó 2) L'altura i la cintura.  
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents 
actuacions prèvies:  
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o 
eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se 
seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir 
la seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els 
hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin 
constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se 
seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les 
definides a l'apartat anterior.  
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de 
les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques 
requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que 
compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 
773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i 
organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de 
bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, 
muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de 
gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i 
conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert 
i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de 
transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular:  

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les 
activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials 
fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
Protecció de la cara:  
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció 
dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la 
utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es 
dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en 
funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 
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- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció  
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Obres d'ensostrat  
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió:  
- Soldadors  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient 
calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques.  
Roba de protecció antiinflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus.  
Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi 
d'orientar-se cap el cos.  
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió 
elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus 
homogenis, etiquetats amb les següents dades:  
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el 
seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 
3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de 
validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de 
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15Z1500,B151K050,B152U000,B1526EL6. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i 
interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte 
amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i 
objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i 
objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i 
objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats 
d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, 
en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual 
figuraran, com a mínim, les següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat 
acreditada, si procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar 
davant  AENOR els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i 
calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols 
i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i 
límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva 
completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius 
establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les 
Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o 
obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips 
de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les 
següents característiques de Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius 

acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones 
no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i 
manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com 
els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els 
esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència 
externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals 
d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de 
subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements 
addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les 
persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o 
despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, 
dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o 
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la 
seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l'empresa.  
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua 
d'estabilitat: Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o 
estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions 
normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC 
no hi haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de 
contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors 
i components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, 
disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no 
impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 
patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb 
independència: Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o 
part d'aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt 
estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï 
eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran 
l'aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i 
senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per 
presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o 
combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, 
màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, 
brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran 
dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en 
compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua 
patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en 
els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o 
vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de 
l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats 
contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin 
capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de 
les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i 
vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la 
normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
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- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, 
tal com la concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; 
Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i 
Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, 
càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines 
adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.  
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment 
preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els 
llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà 
(mitjançant rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals 
beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que 
tendeixin a evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC 
i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la 
fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través 
d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, 
les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució 
d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques 
de tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels 
mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el 
menor perill possible. A aquests efectes:  
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 
kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, 
i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de 
punts de subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de 
manera documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària 
perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor 
perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta 
operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar 
manualment, estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se 
elements auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais 
mínims que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el 
muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots 
els detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la 
qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus 
components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, 
que en el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a 
la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos 
associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, 
és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com 
a document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin 
com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, 
que ha de constar dels elements bàsics següents:  
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 
especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o 
component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels 
requisits essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de 
càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o 
fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat 
i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb 
independència de la seva data de fabricació.  
 
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 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
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Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z6 -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z6AF0A,B1Z6211A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície 
i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu 
escairat, rectitud i planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on 
pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
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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B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1ZM -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT 

I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1ZM1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la 
instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats 
i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge 
d'un element.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general 
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d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de 
productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
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B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4R -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4R11051. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils laminats tipus 'L  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició 
química del perfil.  
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva 
correcta utilització.  
Composició química de l'acer: 
+-----------------------------------------+ 
¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+  
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2  
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT.  
Toleràncies:  
- Gruix:  >= 2,5%  
- LLargària:  0,1%  
- Alineació d'arestes:  0,2%  
- Torsió:  ± 1°/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: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i 
dimensions.  

 
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 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros 
inoxidables.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6M -  MATERIALS PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
B6ME -  PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6MEU00A,B6MEU00B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'alumini per a formar l'estructura de muntants i travessers d'un 
tancament cortina, amb tots els elements complementaris per a la subjecció 
dels vidres i els plafons, com son ara els presors d'alumini, els 
distanciadors de  poliamida, el junt de cautxú per al vidre i les tapetes, 
d'alumini o de perfil de goma de silicona, segons el cas.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Muntant central 
- Muntant de cantonada cóncava 
- Muntant de cantonada convexa 
- Muntant de cantonada d'angle variable 
- Travesser  
S'han considerat els acabats següents:  
- Anoditzat 
- Lacat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els perfils i els elements auxiliars han de tenir les característiques 
dimensionals, la forma i el color indicats a la DT.  
El moment d'inèrcia dels perfils ha de ser l'indicat a la DT, o en els seu 
defecte ha de tenir un valor que garanteixi que les fletxes dels perfils 
col·locats, amb la càrrega del tancament, i la pressió de vent considerada per 
a la zona sigui  menor a 1/500 a la llargària dels perfils.  
Els diferents elements han de tenir un sistema de muntatge compatible que 
permeti l'ensamblatge del conjunt del tancament cortina i la seva fixació als 
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suports.  
L'acabat superficial no ha de tenir defectes, com ara bonys, cops, ratlles, 
etc.  
Els perfils han de ser d'alumini de qualitat L-3441 (UNE 38-337), amb un gruix 
mínim de paret de 2 mm.  
Els talls del perfils han de ser rectes i nets, i si han de quedar a la vista, 
han de tenir el mateix acabat superficial que la resta del perfil.  
  
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:  
L'anoditzat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de 
Qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD), o en el seu defecte que aporti un certificat 
amb el resultat dels assaigs previstos a la norma UNE 38010.  
Gruix de l'anoditzat en funció de l'us del perfil (UNE 38-013):  
- Ambient normal amb neteja freqüent:  > 15 micres 
- Ambient marí o industrial:  > 20 micres  
Qualitat del segellat (UNE 38-017):  valor  =< 2  
Resistència a la llum (UNE 38-024):  => 9  
Resistència a la radiació ultraviolada (UNE_EN 12373-8):  Ha de complir  
  
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:  
El lacat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat 
QUALICOAT, o en el seu defecte aportar un certificat amb el resultat del 
assaigs establerts per aquesta marca de qualitat.  
Gruix de la capa de polièster (ISO 2360) en funció del tipus de recobriment:  

- Pols:  > 60 micres 
- Pols en dues capes, una de fons i una opaca:  > 110 micres  

- Pintures líquides:  
- PVDF en dues capes:  > 35 micres 
- PVDF metàl·liques a tres capes:  > 45 micres 
- Polièster de silicona sense primari:  > 30 micres 
- Altres pintures termodúctils:  > 50 micres 
- Pintures de dos components:  > 50 micres 
- Pintures electroforètiques:  > 25 micres  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la 
intempèrie, sense contacte directe amb el terra.  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior 
d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
 
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 15 de septiembre de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica 
de la edificación NTE-FPC/1975, «Fachadas prefabricadas: Muros cortina».  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B71 -  LÀMINES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B71290X0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a 
impermeabilització.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment 

bituminós i acabat antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral 
o amb autoprotecció metàl·lica.  

- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per 
extrussió i calandratge.  

- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic 
estirè-butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb 
màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb 
autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè 
atàctic), formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics 
bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb 
autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues 
armadures, recobriment bituminos i material antiadherent que en una de les 
seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb 
autoprotecció mineral o metàl·lica.  

S'han considerat els tipus d'armadures següents:  
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster  
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de polièster 
- PE: Film de poliolefina  
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de polièster  
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini  
- NA: Sense armadura  
  
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. 
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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.  
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i 
servir de suport al material impermeabilitzant.  
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades 
o no rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)   
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un 
procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament 
del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin.  
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior 
totalment coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al 
recobriment bituminós.  
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior 
coberta amb gra mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit 
al recobriment bituminós.  
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals 
una banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.  
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada 
amb un producte herbicida o repelent de les arrels.  
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha 
d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de 
clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.  
Incompatibilitats:  
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb 

productes de base asfàltica o derivats.  
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en 

contacte amb productes de base de quitrà o derivats.  
  
LÀMINES LBA, LO O LBM:  
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar 
l'adherència a l'enrotllar-se.  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O 
D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel 

fabricant  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel 

fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel 

fabricant  
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant 

en les direccions transversal i longitudinal de la làmina  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel 

fabricant  
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques 

(UNE-EN 1107-1):  <= valor declarat pel fabricant  
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb 

autoprotecció metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant  
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa 

superior de la membrana (UNE-EN 1296):  
- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:  

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada 
pel fabricant  

- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  
Tolerància declarada pel fabricant  

- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició 
perllongada):  Ha de complir  

- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de 
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.  
  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, 
UNE-EN 1928):  Ha de complir  

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 
1928):  Ha de complir  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada 
per al valor declarat pel fabricant  

  
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de 
complir les especificacions de l'UNE 104206.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, 
o com a màxim dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, 
contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han 
d'anar protegits.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en 
posició horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el mateix 
sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la 
humitat en llocs coberts i ventilats.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 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 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas 
bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y 
características.  



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS LOT 1 
 

86  

  
 

  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas 
anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad 
de estructuras enterradas. Definiciones y características.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació 

ultraviolada, altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN 
ESTRUCTURES ENTERRADES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de 
forma clara i ben visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge 

de preparats perillosos  
- Condicions d'emmagatzematge  
- 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:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus 

d'armadura, tipus de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes 
a un foc extern de Nivell o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc 
de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes 
a un foc extern de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa 
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una 
etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en 
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES 
ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de 
forma clara i ben visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge 

de preparats perillosos  
- 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:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus 

d'armadura, tipus de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
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sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en 
estructures soterrades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en 
estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en 
estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, 
B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en 
estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, 
B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació 
de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ 
MINERAL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de 

tenir concedida la Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte 
ha de presentar el resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta 
norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent del fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg 
de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els 
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4  
- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11  
- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3  
- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7  
- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16  
- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1  

     (en làmines bituminoses no protegides:)  
- Massa: UNE EN 1849-1  

     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)  
- Fluència: UNE 104281-6-3  
- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines 
bituminoses amb autoprotecció mineral)  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES 
BITUMINOSES:  
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.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB 
AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES 
BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament 
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 
fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. 
En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin 
satisfactoris.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les 
peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B76 -  LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7611A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines d'elastòmers i làmines de polietilè clorat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil IIR), millorat amb reforçants 

de característiques físico-químiques, d'1 mm de gruix com a mínim, amb 
activadors accelerants de la vulcanització final, no resistents a la 
intempèrie 

- Làmina de polietilè clorat amb armadura de polièster 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de fibra de vidre  
- Làmina de monòmer d'etilè, propilè, diè (EPDM) d'1 mm a 2,3 mm de gruix, 

resistent a la intempèrie  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores 
han de ser rectes.  
Ha de ser impermeable a l'aigua.  
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb derivats del petroli ni 
amb altres productes que continguin dissolvents.  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel 

fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel 

fabricant per les direccions transversal i longitudinal de la làmina  
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en 

fred declarada pel fabricant  
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel 

fabricant  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de 
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.  

Toleràncies:  
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 

10%  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 
13956.  
  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir  
- Compatibilitat amb el betum (UNE-EN 1548):  Ha de complir  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel 

fabricant  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel 

fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada 

per al valor declarat pel fabricant  
- Resistència a la càrrega estàtica (UNE-EN 12730 mètode B):  >= valor 

declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció:  

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 
per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina  

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant 
per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina  

Resistència a la deformació sota càrrega (UNE-EN 13967):  <= valor declarat 
pel fabricant  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN ISO 11925-2.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel 

fabricant  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  
- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361)  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques essencials:  

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  
- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 
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- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  
- Característiques complementàries:  

- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Gruix (UNE-EN 1849-2)  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  
- Allargament (ISO/R 527-66)  
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització 
en túnels i obres subterrànies:  
- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en 
làmines d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  
- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o 
sòlids:  

- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o 
sòlids, o per embassaments i preses:  

- Durabilitat:  
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus 
líquids o sòlids, o per embassaments i preses:  
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en 
làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:  
- Durabilitat:  

- Resistència química (UNE-EN 14414)  
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en 

làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids o per embassaments i 
preses:  
- Durabilitat:  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Làmines d'una peça, sense unions, embalades en rotlles.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en 
posició horitzontal amb un màxim de 3 filades posades en la mateixa direcció, 
entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas 
y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y 
características.  
  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
UNE-EN 13967:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas 

anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de 
caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. 
Definiciones y características.  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como 
membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles 
y obras subterráneas.  
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia 
o recintos de confinamiento secundario.  
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de embalses y presas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació 

ultraviolada, altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de 
forma clara i ben visible la informació següent:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
- Identificació del producte  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge 

de preparats perillosos  
- 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:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 

producció en fàbrica 
ió de Funcio: Aplia comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció en fàbrica 
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- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús 

previst  
- Informació sobre les característiques essencials  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al 
foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc 
de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al 
foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa 
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una 
etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en 
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES 
ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de 
forma clara i ben visible la informació següent:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge 

de preparats perillosos  
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13967  
- 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:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13967 
- Sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en 
estructures soterrades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en 
estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en 
estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, 
B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en 
estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, 
B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació 
de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 
GEOSINTÈTIQUES:  
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  
- 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:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 

producció en fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
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sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN MEMBRANES:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines 
bituminoses amb autoprotecció mineral)  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg 
de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els 
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Duresa (IRHD) (UNE-ISO 48)  
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE 53510)  
- Resistència a la compressió  
- Resistència a l'esquinçament (UNE 53516-1)  
- Envelliment artificial accelerat (UNE-ISO 188)  
- Resistència a l'ozó (UNE 53558-1)  
- Absorció d'aigua (UNE-ISO 1817)  
- Doblegat a baixes temperatures (UNE 104302)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de 
procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament 
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 
fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. 
En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin 
satisfactoris.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les 
peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 

FONOABSORBENTS 
 
B7C9 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C9GBN0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de 
roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, 
pannells o planxes.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de 
la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea 
o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares 
han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
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fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient 
per a suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió 
total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 
1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell 

declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor 
declarat pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels 

límits de les toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria:  
- T1:  - 5% o 5 mm 
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la 
UNE-EN 13162.  
  
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  
Permeabilitat al vapor d'aigua:  
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes 
primes i embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o 
planxes.  

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, 
protegits de les pluges i les humitats.  
 
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 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar 
de forma clara i ben visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  
- 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  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 
espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 
propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 
del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa 
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una 
etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en 
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat 
dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al 

menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es 
realitzaran els assaigs d'identificació següents:  
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  
- Densitat (UNE-EN 1602)  
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de 
les característiques geomètriques següents (UNE 92209)  

- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament 
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 
fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. 
En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin 
satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle 
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si 
continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J50010,B7J500ZZ,B7J500P0,B7J500XX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que 
serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi 
garantida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, 

d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o 
neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines 
epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb 
additius i càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers 
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acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil 

d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 

càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums 

asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb 

elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a 
plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència 
adequada per a la seva aplicació amb pistola.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
  
MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 
converteix en una massa consistent i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament:  

- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un 
material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la 
humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
  
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 
converteix en una massa consistent i elàstica.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
  
MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es 
converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  
Base:  Polímers acrílics  
  
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es 
converteix en una pasta tixotròpica elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
  
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i 
resistent i manté l'interior plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 
38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la 
seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després 
de la seva preparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
  
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
  
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  
Resistència a la tracció (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
  
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva 
aplicació.  
Classificació dels materials: 
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+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-
233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
  
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 
hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C 
i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la 
intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.  
  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 
hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a 
fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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.  
  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de 

poliuretà)  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES 
DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió 
de la Comissió 96/603/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o 
bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de 

qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions 
establertes al plec.  

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions 
de subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 
104281-0-1)  
- Assaig de penetració 
- Assaig de fluència 
- Assaig d'adherència  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
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La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, 
es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA 
ASFÀLTICA:  
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent 
certificat de control de fabricació garantint el compliment de les condicions 
establertes al plec.  
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es 
repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne 
únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ1010,B7JZ00E1,B7JZ00C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar 
l'elaboració de junts i segellats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de 

cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats  
  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material 
segellador.  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 
de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de 
l'assecatge.  
  
CINTA DE CAUTXÚ CRU:  
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a 
junts en sistemes d'impermeabilització amb membranes.  
  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Amplària:  >= 5 cm  
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:  
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5%  
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA:  
Subministrament: En rotlles de diferents mides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no 
s'alterin les seves característiques.  
  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat 
hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades.  
  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o 
bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
 
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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CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z2 -  EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z24000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en 
aigua o en una sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.  
S'han considerat els tipus següents:  
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic 

sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic 

amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)  
  
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.  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació 
del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin 
la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
Característiques del residu sec:  
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni 

reemulsificació  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  
Assaig sobre el residu de destil·lació:  
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, 

degoteig ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, 

escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  
Assaig sobre el residu de destil·lació:  
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%  
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, 

degoteig ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, 

escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic.  
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les 
gelades i de la radiació solar directa.  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir 
l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la 
qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà 
l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa 
vigent o al plec.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos 
modificados. Emulsiones asfálticas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A la recepció de cada partida 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.  
  
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.  
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 
subministrament de material rebut es demanarà al contractista el resultat de 
l'assaig:  
- Residu per destil·lació (NLT 139).  
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.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de 
complir les limitacions establertes en el plec.  
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B83 -  MATERIALS PER A APLACATS 
 
B83Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B83ZA700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats  
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària  
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils 

verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, 
ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, 
i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica  

  
PERFILERIA:  
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i 
de forma, que els siguin pròpies.  
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de 
tenir els forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.  
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva 
superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El 
recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents 
(segons les normes EN 10326 o EN 10327):  
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària 
nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix 
laminat han de designar-se de la següent manera:  
- L'expressió 'perfilería metálica' 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en 

l'ordre següent:  
- Dimensions de la secció transversal 
- Gruix 
- Llargària  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent 
informació com a mínim:  
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat 

anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
Toleràncies:  
- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
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- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa 
d'una superfície plana l'extrem no travat del perfil)  

Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm  
  
GANXO D'ACER GALVANITZAT:  
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. 
La part davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.  
Diàmetre:  >= 0,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
  
PLATINA:  
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de 
ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues 
meitats resultants doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar 
que n'asseguri l'ancoratge.  
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2  
Llargària:  >= 7 cm  
Gruix:  >= 0,3 cm  
Alçària:  >= 2,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils 
i fixacions mecàniques.  
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 
30 mm i 1,6 mm de gruix.  
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb 
perforacions per fixar els perfils verticals, i perforacions per a fixar els 
suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. Les perforacions han de ser colises, 
per tal de regular la posició dels perfils i els suports.  
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions 
mecàniques adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les 
horitzontament.  
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les 
càrregues previstes a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA:  
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
+-----------------------------------------------------------------------------
----+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ 
Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦-----
----¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   
3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦-----
----¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    
¦ 
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦-----
----¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    
¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         

¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------
----+ 
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha 
d'estampar sobre la perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre 
l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació comercial que acompanya al 
producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de 
la següent manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les 
que sigui aplicable  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
  
GANXO I PLATINA:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFILERIA:  
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de 
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de 
placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
  
GANXO I PLATINA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
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B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B841 -  PLAQUES D'ESCAIOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8411C50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada d'escaiola que pot incorporar altres materials com fibres 
vegetals o minerals, per a utilitzar en cel rasos fixes o desmuntables.  
S'han considerat els tipus de placa següents:  
- Per a revestir, per a cel ras fix  
- De cara vista, per a cel ras fix  
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat vist (plaques tipus A)  
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat semivist (plaques 

tipus B)  
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult (plaques tipus 

C)  
S'han considerat les característiques especials següents:  
- Plaques fonoabsorbents  
- Plaques no fonoabsorbents  
  
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.  
La cara exterior ha de ser plana de superfície uniforme, sense pols, fissures, 
eflorescències o d'altres defectes.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
Humitat en el moment del subministrament:  
- contingut d'humitat mig:  <= 6% 
- per a qualsevol valor individual:  <= 8%  
Toleràncies de les plaques d'escaiola per a cels rasos continus (UNE-EN 
14246):  
- Tolerància de llargària (mida nominal de 1000 a 1500 mm):  ± 3 mm 
- Tolerància d'amplària (mida nominal de 600 a 1000 mm):  ± 3 mm 
- Gruix total (mida nominal de 12, 15 ó 20 mm):  ± 2 mm  
Toleràncies de les plaques d'escaiola per a cel rasos desmuntables (UNE-EN 
14246):  
- Llargària:  

- Cantell tipus A, B ó C (dimensió nominal 600 ó 1200 mm):  ± 2 mm  
- Amplària:  

- Cantell tipus A, B ó C (dimensió nominal 600 mm):  ± 2 mm  
- Gruix total:  

- Cantell tipus A (gruix total 15  mm):  ± 2 mm 
- Cantell tipus B (gruix total 22  mm):  ± 2 mm 
- Cantell tipus C (gruix total 30  mm):  ± 2 mm  
  

PLACA PER A REVESTIR:  
La superfície de la cara ha de ser llisa, apta per anar enguixada.  
  
PLACA FONOABSORBENT DE CARA VISTA:  
La cara vista ha d'estar perforada i ha de dur absorbent acústic a la cara 

oculta.  
  
PLACA PER A CEL RAS FIX:  
La cara oculta ha de tenir una rugositat suficient per a permetre l'adherència 
de les estopades. Pot tenir nervis rigiditzadors.  
  
PLACA PER A CEL RAS DESMUNTABLE:  
Gruix:  
- Per a entramat vist:  >= 1,5 cm 
- Per a entramat ocult:  >= 3 cm  
Fletxa (la placa recolzada sobre dos punts):  <= 0,5 mm  
Pes:  
- Per cel ras fix:  <= 16 kg/m2 
- Per cel ras desmuntable:  <= 20 kg/m2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels 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 14246:2007 Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14246:2007/AC:2007 Placas de escayola para techos suspendidos. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Les plaques d'escaiola per a cels rasos han de designar-se de la següent 
manera, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre la documentació comercial 
que l'acompanya  
- el tipus de placa per a sostres suspesos per a sostres continus o 

desmuntables 
- referència a la norma europea EN 14246 
- dimensions en mm (llargària x amplària x gruix) 
- tipus de perfils de vora 
- massa per m2 
- pH  
- 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:  

- nom o marca comercial i adreça enregistrada del fabricant  
- els dos últims dígits de l'any d'aplicació del marcatge 
- referència a la norma europea EN 14246 
- descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- informació sobre les característiques essencials que procedeixin indicades 

de la forma següent:  
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- valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe segons la taula ZA.1 
de la norma EN 14246 

- prestació no determinada (PND) per a aquelles característiques que els i 
sigui aplicable 

- com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest 
algunes o totes les característiques essencials  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a qualsevol ús excepte el de cels rasos per a protecció de 
les subestructures contra el foc i per a prestacions acústiques:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a cels rasos per a protecció de les subestructures contra el 
foc i per a prestacions acústiques de Prestacio o Caracteristica: Resistència 
al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 
característiques geomètriques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per 

cada 500 m2 d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Plaques d'escaiola (UNE-EN 14246):  

- Dimensions (6 uds escaiola sostres) 
- Planor (6 uds escaiola sostres) 
- Humitat (6 uds escaiola sostres)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les 

característiques geomètriques següents:  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  
- Planor  
- Rectitud d'arestes  
- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de 

perforacions  
  

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:  
Control estructural i físic:  
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del 

certificat del fabricant. 
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs 
a les plaques ecopinades a càrrec del contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 
5 mostres del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres 
resultin satisfactoris.  

Control geomètric:  
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 

10 plaques del mateix lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques 

resultin satisfactoris.  
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84B -  PLAQUES METÀLꞏLIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B84B2F63. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa o banda metàl·lica amb component de millora acústica incorporat o sense, 
per a utilitzar en cel ras registrable.  
S'han considerat els materials següents:  
- Placa d'acer galvanitzat prelacat 
- Placa d'acer electrogalvanitzat postlacat 
- Placa d'alumini  
S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Placa llisa  
- Placa perforada  
- Placa microperforada  
- Placa extra-microperforada  
- Placa tipus reixeta  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes 
al recobriment.  
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.  
Ha de tenir la secció indicada per la DT i ha de ser compatible amb els 
elements de suport previstos.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.  
Diàmetre de les perforacions:  
- Placa perforada:  2,5 mm 
- Placa microperforada:  1,5 mm 
- Placa extra-microperforada:  0,7 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-2)  
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)  
- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964):  Sense amiant  
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964):  Ha de complir  
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  
- Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Llargària:  

- Placa de llargària >= 1000 mm:  -0,4 mm/m 
- Placa de llargària < 1000 mm:  -0,3 mm  

- Amplària:  -0,4 mm  
- Ortogonalitat:  

- Amplària de placa <= 625 mm:  ± 0,5 mm 
- Amplària de placa > 625 mm <= 1250 mm:  ± 0,6 mm  

- Profunditat de topalls / suports :  ± 0,3 mm (mesurada en la vora tallada de 
la placa)  

- Planor: Ha de complir les toleràncies definides a la taula 4 (UNE-EN 13964)  
- Diàmetre de les perforacions:  ± 0,1 mm  
- Distància entre els eixos de les perforacions:  ± 0,1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: embalades en caixes.  
Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una 
superfície plana, protegides de la intempèrie i dels 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 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el 
subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i 
sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en 
vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de 
seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i 
capacitat portant), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
substàncies perilloses, 
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre 
resistència al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials 
per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificació  
- Número i any de la Norma Europea del material  
- Símbols corresponents al tipus i dimensions  
- Identificació del material o materials  
- Any i mes de fabricació  
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- 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:  
- Valors declarats de les característiques exigides  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 
característiques geomètriques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per 

cada 500 m2 d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les 

característiques geomètriques següents:  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  
- Planor  
- Rectitud d'arestes  
- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de 

perforacions  
  

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:  
Control estructural i físic:  

- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del 
certificat del fabricant. 

- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs 
a les plaques ecopinades a càrrec del contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 
5 mostres del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres 
resultin satisfactoris.  

Control geomètric:  
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 

10 plaques del mateix lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques 

resultin satisfactoris.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84Z7850. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport 
de les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar 
l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els 
tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements 
verticals.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras 
estan regulades per la norma UNE-EN 13964.  
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la 
corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.  
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que 
suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació 
d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de 
recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i 
acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats 
a la DT.   
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment 
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del galvanitzat.  
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.  
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel 
ras.  
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb 
pintura de les característiques i del color exigits per la DF.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964  
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la 

UNE-EN 13964  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense 
contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el 
subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i 
sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en 
vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de 
seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i 
capacitat portant), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 

exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
substàncies perilloses, 
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre 
resistència al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials 
per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el 

número/data o referència de les modificacions/revisions a aquesta norma 
europea  

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions  
- Identificació del material o materials  
- Any i mes de fabricació  
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de 
condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).  

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) 
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.  

  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al 
projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B897A00A,B89ZX000,B89ZPD00,B89ZB000,B89ZQDC0,B89ZTR02,B89ZPI01,B89ZM000,B89ZUC01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de 

coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual 

és l'hidròxid de calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments 

resistents a l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer 

sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als 
àlcalis i a la intempèrie  

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i 
càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per 
evaporació del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, 
naturals o sintètiques i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, 
soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i 
additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del 
dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de 
resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat 
atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en 
dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de 
resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització 
mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un 

enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per 
reacció química dels dos components  

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer 

sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als 
àlcalis i la intempèrie  

  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 

amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha 
de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 
- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA A LA CALÇ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de 
la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat 
i el temps i ha de tenir propietats microbicides.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé 

i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 
- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA PLÀSTICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de 

presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 

amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha 
de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat 

sòlid (PVC): < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
  
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
  
PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva 
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aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 
- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 
22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 

de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 
desprès de l'assecatge.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% 

(INTA 160.603): < 0,12  
  
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 

de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 
desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys 

moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 

de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 
desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, 

les sals i als detergents.  
  
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
  
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  
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ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa o corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  
  
ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 
30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis 
animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  
  
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 
tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 
tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  

PINTURA AL CIMENT:  
Subministrament: En pols, en envasos adequats.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 
tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos 

components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de 

poliuretà  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
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- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels 

envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots 

rebuts (INTA 16 02 26).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats 

dels assaigs següents:  
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que 
la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats 

dels assaigs següents:  
- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 

(10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que 
la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 
certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 
emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es 
rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera 
instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant 
irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del 
plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 
d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 
especificacions.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAN000,B8ZAN00A,B8ZA1000,B8ZA3000,B8ZAA000,B8ZAW000,B8ZAF000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i 

dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, 
poliamida o d'altres  

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, 
modificada eventualment amb oli de llinosa  

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític 
barrejada amb olis i dissolvents  

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de 

resines de poliuretà soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o 

modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del 

qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, 

es composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o 

inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids 
orgànics i inorgànics  

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la 
fusta o els seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes 
que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments 
porosos  

- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 

modificades, i amb additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de 

poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, 
dissolt en dissolvents adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines 
hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un 
isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-

formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents 

adequats  
  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès 
de l'assecatge.  
  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 
22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de 

tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de 

tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys 

moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
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- Resistència química:  
- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de 

tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 

8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de 

tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 

de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 

de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  

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

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa 
uniforme després de l'assecat  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 
tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos 

components.  
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o 

Base/catalitzador en la brea epoxi.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels 

envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats 

dels assaigs següents:  
- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
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- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que 
la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus 

diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que 
la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ 
D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 
certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 
emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es 
rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera 
instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant 
irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del 
plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 
d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 
especificacions.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT 
DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre 
mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres 
resultin satisfactoris.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B965 -  PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96517D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una 
secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura 

principal i en la seva capa superficial  
S'han considerat les formes següents:  
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte 
de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica:  
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- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 

l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió:  
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 

pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm  
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes:  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
 
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.  
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de 
Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-
EN 1340)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 
peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:  
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada 

(UNE-EN 12390-3)  
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control 
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert a la marca de qualitat del producte.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 
qualitat del fabricant.  
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La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han 
de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, 
en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es 
podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) 
procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especifica't.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
B974 -  PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97423E1. 
 
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 amplària x 
gruix.  
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 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 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix:  ± 3 mm  
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm  
- Balcaments:  ± 0,5 mm  
- Planor:  ± 0,4 mm  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, 
características y recepción en obra.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces 

cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:  
- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):  

- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc  

- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)  
- Resistència a flexió 
- Estructura  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control 
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert a la marca de qualitat del producte.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris de la norma UNE-EN 1339.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 
qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han 
de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, 
en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
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indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es 
podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) 
procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especifica't.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B98 -  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
 
B981 -  PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B981U115,B981U125. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les 
superficies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat les vorades dels materials següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra de marès  
S'han considerat les formes següents:  
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser 
colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar 
treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.  
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les 
normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir 
les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons 
aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les 

nominals:  
- Amplària:  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 3 mm  

- Alçària Classe 1 (marcat H1):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Alçària Classe 2 (marcat H2):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte 
les nominals:  

- Classe 1 (marcat D1):  
- Tallat:  ± 5 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  
- Tallat:  ± 2 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  
- Tall en brut:  

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan 

siguin rectangulars:  ± 10 mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Texturat:  
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan 

siguin rectangulars:  ± 7 mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de 
corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara 
mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat  

- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats 
superficials han de ser:  

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent 
informació com a mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials 

químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
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sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la 
pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
 
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 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E1S0PB,B9E132A0,B9E1SPV1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per 
a pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte 
de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb 
diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x 
gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa 

peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm):  
- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces 
de dimensió màxima superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de 
Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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 del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i 

els valors declarats pel fabricant:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant el foc  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 1339 
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i 
vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de 
constar a més:  

- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces 

cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 
1339)  
- Sobre 3 mostres de 3 peces:  

- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc  

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  
- Resistència a flexió 
- Estructura 
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que 
el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 
país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de 
qualitat de producte.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris de la norma UNE-EN 1339.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 
qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han 
de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
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En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels 
resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si 
una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre 
dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l'especificat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte 
de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb 
diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x 
gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
  
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa 

peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm):  
- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces 
de dimensió màxima superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  
  

LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 
50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
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superiors a 300 mm):  
- Classe 1 (marcat J):  5 mm 
- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces 
de dimensió màxima superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de 
Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'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 del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 

per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant del foc 
- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en 
el cas de llambordins 

- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 
- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  
- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H11351,B9H11251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb 
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les 
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de 
lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral 
d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt 
superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb 

granulometria continua i eventualment additius.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha 
d'estar carbonitzada o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 

14023  
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 

especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de 

l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més 

gran que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats 
de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als 
granulats de la mescla.  

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del 
granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar 
en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen 
pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb 
una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que 
passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en 
forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen 
pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte 
homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de 
tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc 
(Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El 
material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: 
bona, moderada, pobre o sense requisit  

  
MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels 

materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin 

lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la 

mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir 

amb els valors especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 

10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de 
mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat 
en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més 
del 20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de 
mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat 
en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1  
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de 

seleccionar dels següents:  
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 

mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 

12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm  
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba 
granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim 
especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim 
i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les 
taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient 
de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la 
taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El 
valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a 
la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 
13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 
categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de 
l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El 
valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a 
la classificació del material en alguna de les categories especificades a 
la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de 
pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, 
ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-
EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el 
moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de 
duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas 
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb 

additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la 
UNE-EN 13108-1  



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

LOT 1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

121 
 
 

- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a 
mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a 
la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  

- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada 
additiu constitutiu  

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats 
pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 
13108-1, en funció de la categoria del material.  

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a 
les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la 
taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El 
valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la 
taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
- Contingut de lligant:  >=3%  
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de 

complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 
de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial 
(UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els 
valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de 
l'UNE-EN 13108-1.  

  
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en 
calent, no pot superar el 10% de la massa total de la mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 
micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)  
  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en 
l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de 

rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a 

capa intermèdia o base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la 
norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 
542.5 del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el 
tipus de lligant hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre 
els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 
vigent.  
 
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. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en 
l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a 
aquest fi. 
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 immediatament.  
 
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 
 
MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 
1: Hormigón bituminoso.  
  
MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de 
constar com a mínim, la informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la 

conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 

13108-1 en mescles per a ús en aeroports  
- 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:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció en fàbrica  
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més 
assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront 
del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront 
del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells 
de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals 
un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del 
foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER 
A US EN CARRETERES:  
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a 
la fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la 
documentació del fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els 
documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions 
definides en aquest plec.  
  
- MESCLES CONTINUES:  
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri 

oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 
542.9 del PG 3.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la 
mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons 
correspongui.  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant 
incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
BAQD -  FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAQDCA86. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que 
formen la fulla de la porta.  
S'han considerat els tipus de fulla següents:  
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes  
S'han considerat els tipus d'acabat següents:  
- De roure per a envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar  
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:  
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, 
escrostonaments d'aresta, etc.  
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.  
Els perfils no han de tenir nusos morts.  
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els 
fongs i els insectes.  
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres 
de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.  
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels 
seus accesoris.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%  
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%  
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):  
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3  
Gruix del plafó d'acabat:  
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
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- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm  
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):  
- Llargària:  >= 30 cm 
- Amplària:  >= 7 cm  
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N  
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm  
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm  
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):  
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm  
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-
803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.  
Toleràncies:  
- Amplària:  ± 1 mm  
- Alçària:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 1 mm  
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm  
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm  
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm  
  
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:  
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o 
de cartró ondulat.  
Gramatge del material de rebliment:  
- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2  
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:  
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2  
Gruix del material de rebliment:  
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm  
  
ACABAT PER A PINTAR:  
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó 
contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.  
  
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:  
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.  
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara  
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça  
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 
1310):  <= 5% de la peça  
  
AMB GALZE PER A VIDRE:  
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm  
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm  
  
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:  
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta 
corresponent.  
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.  
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm  
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m  
 
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: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la 
intempèrie, 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, 
compleix les condicions exigides al plec, i en particular les següents:  
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)  
- Contingut d'humitat (UNE 38337) 
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534) 
- Pes específic (UNE 56531) 
- Defectes (UNE-EN 1310) 
- Característiques geomètriques:  

- Amplària 
- Llargària 
- Secció del perfil 
- Rectitud d'arestes 
- Torsió del perfil 
- Planor 
- Escairat: (UNE 56821)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel 
contractista, amb les condicions abans esmentades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAV -  PERSIANES I PROTECCIONS SOLARS 
 
BAVT -  PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAVT13FA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb 
suports i mecanisme d'accionament, i una cortina de teixit de fibra de vidre 
recoberta de PVC, amb un contrapès guiat a la seva part inferior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Amb accionament per cordill 
- Amb accionament per torn  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els perfils de les guies, el torn i el contrapès han de ser rectes i han de 
tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 
Totes les peces del conjunt han de ser compatibles per al seu muntatge. 
El torn ha de rodar sense dificultat en el seu suport. 
La cortina ha de portar reforços als extrems laterals i inferior.  
Característiques dels perfils:  
Tipus d'alumini (UNE 38337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  
Característiques del teixit de la cortina:  
- Composició:  

- Fibra de vidre:  27% 
- PVC:  73%  

- Gruix:  >= 0,75 cm 
- Solidesa dels colors (NF G 07-012):  7/8 
- Massa per m2:  0,5 kg 
- Reacció al foc (UNE-EN 13773):  Classe 1  
Toleràncies:  
- Alçària o amplària:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions 
exigides.  
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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZGC360. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una 
posició fixa i que faciliten agafar les fulles de portes, finestres o 
balconeres.  
Finestres o balconeres amb fulles batents:  
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.  
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.  
Portes batents:  
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de 

portar espiera òptica i pom a la cara exterior  
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és 

d'entrada, o de clau si la porta és d'armari  
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles 
corredisses:  
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element 

de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la 
fulla i accessoris  

- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.  
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:  
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, 

tanca, manubri i accessoris.  
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les 

dimensions de la fulla.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a 
la DT o en el seu defecte els que determini la DF.  
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.  
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.  
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats 
aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  
Toleràncies:  
- Dimensions nominals:  ± 1 mm  
  
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis 
de 8 dígits (UNE-EN 1935):  
- Categoria de servei (primer dígit)  

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic 
cuidat, baixa freqüència d'ús) 

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 
- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel 

públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, és a 
dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús)  
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Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)  
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb 

frontisses (segon dígit)  
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen 

fins:  
- Grau 3: 10.000 cicles 
- Grau 4: 25.000 cicles  

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:  
- Grau 4: 25 000 cicles 
- Grau 7: 200.000 cicles  

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)  
- Grau 0 : 10 kg 
- Grau 1:  20 kg 
- Grau 2:  40 kg 
- Grau 3:  60 kg 
- Grau 4:  80 kg 
- Grau 5:  100 kg 
- Grau 6:  120 kg 
- Grau 7:  160 kg  

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)  
- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al 

foc/fum. 
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum 

( per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1)  
- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de 
seguretat per a l'ús.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:  
- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 
- Grau 1: resistència mitja 
- Grau 2: resistència moderada 
- Grau 3: resistència alta 
- Grau 4: resistència molt alta  

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):  
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a 

l'efracció.  
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a 

l'efracció  
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):  

- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors 
classificacions.  

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades 
en portes tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies 
d'evacuació han d'anar marcades amb els següents elements:  

- identificació, nom fabricant o marca comercial 
- grau de la frontissa 
- número d'aquesta norma europea  

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb 
etiqueta exterior la classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat 
i número de referència del fabricant.  
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:  

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 
- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari  

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar 
les frontisses en la instal·lació o en servei.  
  
PANYS I PESTELLS:  
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 
dígits (UNE-EN 12209):  
- Categoria d'ús ( primer dígit):  

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 

- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta 
probabilitat de mal ús.  

- Durabilitat: (segon dígit)  
- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 
- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta  

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)  
- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força 

de tancament <=50 N 
- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força 

de tancament <=25 N 
- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força 

de tancament <=15 N  
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):  

- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o 
estanques al fum. 

- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al 
fum.  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  
- Grau 0:  sense requisits de seguretat.  

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):  
- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de 

temperatura. 
- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de 

temperatura. 
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de 

temperatura. 
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -

20C a +80C 
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C 

a +80C 
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de 

-20C a +80C.  
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):  

- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació  

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):  
- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 
- Grau B:  Porta encastada i batent 
- Grau C:  Porta encastada i corredissa 
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- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 
- Grau E:  Porta sobreposada i batent 
- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 
- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 
- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del 

interior  
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  

- Grau 0:  No aplicable 
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):  
- Grau 0: Pany sense nueca 
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat 

pel fabricant  
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):  

- Grau 0: Sense requisit 
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors 
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de 

combinacions efectives. 
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors 
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions 

efectives 
- Grau F:  Mínim set elements retenidors 
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions 

efectives 
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de 

combinacions efectives  
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca 
registrada, la identificació clara del producte, la classificació i el número 
de la norma europea (UNE-EN 12209).  
  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 
- Grau 1:  Dèbil resistència 
- Grau 2:  Resistència mitja 
- Grau 3:  Resistència elevada 
- Grau 4: .Resistència molt elevada  

- Seguretat (cinquè dígit):  
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.  

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al 
fum (quart dígit)  

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius 
poden anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. 

Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:  
- Categoria d'ús (primer dígit)  

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 
graus. 

- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.  
- Durabilitat (segon dígit)  

- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, 
moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. 
Veure taula 1 UNE-EN 1154.  

- Força del tancaportes (tercer dígit)  
- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de 

seguretat en la utilització.  
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un 
lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)  
  
PANYS I PESTELLS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un 
lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)  
  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
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     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un 
lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides.  
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
  
PANYS I PESTELLS:  
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. 
Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.  
  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB9 -  SENYALITZACIÓ INTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB92U200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació 
postal o altres usos.  
S'han considerat els elements següents:  
- Placa de senyalització  
- Caràcter numèric  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.  
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.  
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.  
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.  
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.  
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.  
Toleràncies:  
- Superfície (planor):  ± 1 mm  
PLACA DE SENYALITZACIÓ:  
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.  
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o 
en el seu defecte la que indiqui la DF.  
La informació ha de ser clara i precisa.  
CARÀCTER NUMÈRIC:  
Símbol indicador en forma de guarisme.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA11100,BBA1M100,BBA1M200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.  
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials  
S'han considerat les pintures següents:  
- Pintura reflectora  
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú  
  
PINTURA REFLECTORA:  
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat 
fins a quedar completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en 
la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment 
per polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, 
sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu 
pes específic.  
Temps d'assecatge (UNE 135202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo  
Toleràncies:  
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a 
grisos  
- Consistència (UNE 48076):  ± 10 U.K.  
- Contingut en lligant (UNE 48238):  ± 2%  
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48178):  ± 1%  
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1):  ± 2%  
- Poder de cubrició (UNE 48081):  <= 0,01  
  
PINTURA NO REFLECTORA:  
Tipus d'oli:  soja  
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú  
Pes específic:  15 kN/m3  
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs  
Temps d'assecatge:  
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h  
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol  
Rendiment:  2,5 m2/kg  
Toleràncies:  
- Pes específic:  ± 1 kN/m3  
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs  
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg  
  

MICROESFERES DE VIDRE:  
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la 
visibilitat nocturna de les marques vials per retrorreflexió dels feixos de 
llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.  
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels 
percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els 
tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).  
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40  
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):  
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30%  
Índex de refracció (MELC 12.31):  
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9  
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA:  
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs 
ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin 
estat oberts més de 18 h.  
  
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:  
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves 
condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA:  
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización 
horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.  
  
MICROESFERES DE VIDRE:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
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UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de 
ambos.  
GRANULAT ANTILLISCANT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE 
VIDRE:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb 
els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que 
a més haurà de tenir la següent informació:  
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades 
del producte:  
- Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les 
proporcions d'ambdós.  
  
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 
contingui les dades exigides en les especificacions.  
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 
país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de 
qualitat de producte.  
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del 
fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  
- Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12)  
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)  
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
- Consistència (MELC 12.74)  
- Punt de reblaniment (UNE 135222)  
- Temps d'assecatge (MELC 12.71)  
- Estabilitat al calor (UNE 135222)  
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)  
- Resistència al flux (UNE 135222)  
- Estabilitat (UNE 48083)  
- Resistència al canvi de color per efecte d'aglomerat asfàltic (MELC 
12.84)  
- Flexibilitat (MELC 12.93)  
- Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2)  
- Contingut de lligant (UNE 48238)  
- Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1)  
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)  

- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)  
  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, 
l'assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).  
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o 
que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 
contingui les dades exigides en les especificacions.  
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 
país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de 
qualitat de producte.  
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del 
fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  
- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)  
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)  
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)  
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)  
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o 
que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE 
135200-2.  
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs 
d'identificació es realitzarà amb els següents criteris:  
- Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense 
aire.  
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d'uns 4 kg presa a la 
sortida de la màquina.  
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat 
de repetir algun assaig.  
  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE-
EN 1423/A1.  
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs 
d'identificació es realitzarà amb els següents criteris:  
- Microesferes: 3 pots d'1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al 
començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac 
original de 25 kg.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat 
de repetir algun assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. 
En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres 
reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són 
satisfactoris.  
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBU0004,BBBU0001,BBBU0003,BBBU0002,BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005
. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut 
en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal 
lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons 
procedeixi.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció 
sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació 
per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions 
causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així 
doncs, podem classificar-la de la següent forma:  
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament 
susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions 
relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de 
salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions 
distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma 
de plafó i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació 
determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre 
una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de 'risc permanent': Bandes obliqües (60º) grogues 
i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls 
de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils.  
  
ELECCIÓ:  
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en:  
- Atraure l'atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se 
sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha 
indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un 
temps inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el 
perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de 
seguretat estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, 
amb els següents epígrafs de referència:  
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i 
preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d'emergència. 
- Maniobres perilloses.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant 
i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la 
DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, 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.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 
dispositivos indicadores y actuadores.  
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UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBC1 -  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1KJ04,BBC12102,BBC1B000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors 
els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin 
provocar.  
S'han considerat els elements següents:  
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i 
fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum 
incident.  
  
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al 
plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
con i la seva col·locació en posició vertical.  
  
LLUMS:  
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible 
per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn 
a on va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat 
ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques 
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops.  
  
PIQUETA:  
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.  
  
CINTA:  
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell 
fixació suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar 
la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.  
  
GARNALDA:  
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre 
elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que 
puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les 
plaques.  
  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials 
que puguin perjudicar el seu funcionament correcte.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No 
ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
  
BARRERA DE PVC:  
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:  
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
  
LLUMS:  
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.  
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Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu 
escairat, rectitud i planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on 
pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
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 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos 
luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM1 -  SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM13603. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la 
circulació en vies utilitzades per vehicles i/o vianants.  
S'han considerat els elements següents:  

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert 
pel 'Catálogo de señales verticales de circulación' publicat per la 
Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida i els números 
que inclouen en alguns casos.  

- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de 
contingut fix i acoten la seva prescripció.  

S'han considerat els materials següents:  
- Alumini anoditzat.  
- Acer galvanitzat  

S'han considerat els acabats següents:  
- Amb pintura no reflectora  
- Amb làmina retrorreflectant.  
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini 
anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge 
necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, 
pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.  
La utilització de materials d'una altra naturalesa 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.  
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb 
les indicacions de la norma UNE-EN 12899-1.  
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):  

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb 
perforacions a la seva superfície a una distancia no inferior a cent 
cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no 
estan protegides, el substrat es una placa plana). 

- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense 
cap protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió).  

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el 
Capítol VI/Secció 4ª, del 'Reglamento General de Circulación', així com la 
vigent Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la Instrucción de Carreteras.  
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-
1-1.  
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a 
la Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM.  
No s'admetrà la utilització de les classes següents:  

- Pressió de vent: Classe WL2 
- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
- Carregues puntuals: Classe PL0 
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0  

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que 
els coeficients parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin 
de la classe PAF2.  
  
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:  
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i 
classe RA2, han de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades 
cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) 
i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les 
característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.  
  
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:  
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva 
visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, etc.  
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 
grans o qualsevol altra imperfecció superficial  
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 
especificats a la norma UNE 135331  
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  
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  
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- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni 
reblaniments 

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10  
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de 
fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el 
nombre d'unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense 
contacte directe amb el terra.  
 
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 FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: 
Señales fijas.  
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona 
no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es 
pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. 
En aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació.  
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació 
estaran marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent 
informació:  
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció a fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 

- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin 
recollides a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades 
segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma. 

-   
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:  
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les 

instruccions per al canvi de làmpades si fos el cas  
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb 
documentació annexa que contingui, entre altres, les següents dades:  
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials 
subministrats, que la marca, referència i característiques dels mateixos es 
corresponent amb la declarada a la documentació que els acompanya, en especial 
les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la 
retrorreflexió del material.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden 
FOM/2523/2014.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. 
En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres 
reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són 
satisfactoris.  
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 
operacions de control definides.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
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BC15 -  VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1503MV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau 
d'una làmina de butiral de polivinil intercalada, capaç de proporcionar una 
protecció contra atacs manuals o de projectils.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides.  
Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de 
ser d'algun dels tipus següents:  
- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 572-1  
- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1  
- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1  
- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1  
- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament segons UNE-EN 12150-1  
- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament segons UNE-EN 12337-1  
- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicament segons UNE-EN 13024-1  
- productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1  
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament i tractat 

'heat soak' segons UNE-EN 14179-1  
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament segons UNE-

EN 14321-1  
Classificació dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356): 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦   Designació codi   ¦ 
¦resistència¦     (mm)      ¦    de cops  ¦categoria resistència¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P1A    ¦     1 500     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P1A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P2A    ¦     3 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P2A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P3A    ¦     6 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P3A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P4A    ¦     9 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P4A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P5A    ¦     9 000     ¦3x3 triàngle ¦     EN 356 P5A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P6B    ¦       -       ¦   30 a 50   ¦     EN 356 P6B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P7B    ¦       -       ¦   51 a 70   ¦     EN 356 P7B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P8B    ¦       -       ¦  més de 70  ¦     EN 356 P8B      ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
Classificació dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 
1063): 
+-----------------------------------------------------------------------------
----+ 
¦      ¦                              ¦             Condicions assaig             
¦ 
¦      ¦------------------------------¦---------------------------------------
----¦ 
¦CLASSE¦  Tipus ¦  Calibre ¦   Tipus  ¦  Massa ¦  Dist.  ¦  Vel.  ¦  Num. ¦ 
Dist. ¦ 

¦      ¦  arma  ¦          ¦          ¦   (g)  ¦   tir   ¦impacte 
¦impact.¦imapct.¦ 
¦      ¦        ¦          ¦          ¦        ¦   (m)   ¦ (8m/s) ¦       ¦ 
(mm)  ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦---
----¦ 
¦ BR1  ¦  rifle ¦  0,22 LR ¦   L/RN   ¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦   3   
¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦---
----¦ 
¦ BR2  ¦  arma  ¦   9  mm  ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦   3   
¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦   Luger  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       
¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦---
----¦ 
¦ BR3  ¦  arma  ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦   3   
¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       
¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦---
----¦ 
¦ BR4  ¦  arma  ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦   3   
¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       
¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦---
----¦ 
¦ BR5  ¦  rifle ¦  5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦   3   
¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦---
----¦ 
¦ BR6  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦   3   
¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦---
----¦ 
¦ BR7  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦   3   
¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦---
----¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   1   ¦   
-   ¦ 
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       
¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦---
----¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   3   
¦125±10 ¦ 
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       
¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------
----+  
El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plàstics 
que el composen i el gruix dels intercaladors.  
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminació:  
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les 
toleràncies dels components de cadascuna de les llunes que conformen els 
productes vitris bàsics que constitueixen els vidres segons les seves normes 
(UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, 
UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte la tolerància del gruix 
de l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que el 
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gruix total de l'intercalador >= 2 mm, aleshores s'aplicarà una tolerància de 
± 2 mm. Per als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de 
considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal.  
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantació: 
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les 
toleràncies dels components de cadascuna de les llunes que conformen els 
productes vitris bàsics que constitueixen els vidres segons les seves normes, 
es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 
i la tolerància dels intercaladors fosos. Per als panells de plàstic, les 
toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla 
del mateix gruix nominal. Les toleràncies admissibles per als intercaladors 
fosos són les següents: 
+-------------------------------------+ 
¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦              < 1 mm     ¦ ± 0,4 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 1 mm a < 2 mm     ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 2 mm a < 3 mm     ¦ ± 0,6 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 3 mm              ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
+-------------------------------------+  
Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mides fixes: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦       Toleràncies t de l'amplària B i la llargària H (mm)          ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------¦ 
¦                              ¦       Gruix nominal > 8 mm          ¦ 
¦                              ¦-------------------------------------¦ 
¦  Dimensions  ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦Al menys un panell¦ 
¦nominals B ó H¦   =< 8 mm     ¦ de gruix nominal ¦ de gruix nominal ¦ 
¦     (mm)     ¦               ¦      < 10 mm     ¦     => 10 mm     ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 1 100   ¦     + 2,0     ¦      + 2,5       ¦       + 3,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 2,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 1 500   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 4,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,0      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 2 000   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 5,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 2 500   ¦     + 4,5     ¦      + 5,0       ¦       + 6,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,5     ¦      - 3,0       ¦       - 4,0      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    > 2 500   ¦     + 5,0     ¦      + 5,5       ¦       + 6,5      ¦ 
¦              ¦     - 3,0     ¦      - 3,5       ¦       - 4,5      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
Donades les fulles nominals de l'amplària B i la llargària H d'una fulla, 
aquesta s'ha de poder inscriure en l'interior d'un rectangle format a partir 
de les dimensions nominals incrementades per la tolerància límit superior i 
circumscriure en un rectangle format a partir de les dimensions nominals 
reduïdes la tolerància límit inferior. Els costats d'aquests rectangles han de 
restar paral·lels entre si i han de tenir el mateix centre. 
Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'una de les vores de les 
fulles de vidre o de plàstic que formen el vidre laminat): 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim admissible ¦ 
¦           (mm)            ¦            (mm)               ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦       B, H =< 1 000       ¦             2,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 

¦  1 000 < B, H =< 2 000    ¦             3,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦  2 000 < B, H =< 4 000    ¦             4,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦          B, H > 4 000     ¦             6,0 mm            ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   Dimensió  ¦          ¦  0,5 < d =< 1,0 ¦               1,0 < d =< 3      ¦ 
¦ defectes d  ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦    (mm)     ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦ 
¦   Dimensió  ¦          ¦     Per a       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦   panell A  ¦          ¦   qualsevol     ¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦   A>8  ¦ 
¦    (mm2)    ¦          ¦     mida        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦  Nombre de  ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦  1   ¦   2    ¦  1/m2  ¦ 1,2/m2 ¦ 
¦  defectes   ¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦  2   ¦   3    ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦ 
¦ admissible  ¦ 4 fulles ¦acumulació de    ¦  3   ¦   4    ¦  2/m2  ¦ 2,4/m2 ¦ 
¦             ¦ =>5 full ¦defectes         ¦  3   ¦   5    ¦ 2,5/m2 ¦  3/m2  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una 
distància inferior a 200 mm entre si. Aquesta distància es redueix a 180 mm 
per als vidres laminats composats per 3 panells; a 150 mm per als vidres 
laminats composats per 4 panells i a 100 mm per a vidres laminats composats 
per 5 o més panells. 
El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 
unitat per cada intercalador de gruix superior a 2 mm.  
Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Superfície del panell ¦  Nombre defectes lineals admissibles  ¦ 
¦                       ¦        de llargària => 30 mm          ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦       =< 5 m2         ¦            no admissible              ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦       5 a 8 m2        ¦                  1                    ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦        > 8 m2         ¦                  2                    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària.  
En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que 
no sobrepassin els 5 mm de diàmetre. Per als panells =< 5 m2, l'amplària de la 
zona de les vores és de 15 mm. Per als panells de dimensions  > 5 m2, 
l'amplària de la zona de les vores s'incrementa a 20 mm. Si apareixen 
bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores.  
No s'admeten fissures.  
No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol 
directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions 
d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil, produïdes 
per la humitat).  
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 
6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat 
sobre travessers de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les 
especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris 
següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho 
sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio 
laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad/Norma de producto.  
UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y 
clasificación de la resistencia al ataque manual.  
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y 
clasificación de la resistencia al ataque por balas.  
UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio 
laminado de seguridad. Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 12543-
5:1998).  
UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio 
laminado de seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de 
superfícies envidriades que no disposin de protecció tindran una classificació 
de prestacions X(Y)Z determinat per l'UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció 
de la diferència de cota entre els dos costats de la superfície envidriada:  

- Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1 
- Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  Y= B o C;   Z=1 o 2 
- Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= qualsevol  

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior 
d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per 
les propietats següents:  
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  
- Factor solar  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o 
Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció 
al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de 
seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació 
acústica, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a 
aquestes regulacions, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o 
Classe: A1, A2, B, C, D, E:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament 
proporcionar resistència al foc, 
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als 

productes amb sistema de certificació 1)  
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en 

fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea UNE-EN 14449 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada 

característica essencial:  
- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a 

l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament 

segura i resistència a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o 

càrregues  imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' 
(NPD)  

  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus 

diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
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tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Duresa al ratllat (Mohs)  
- Coeficient de transmisió tèrmica  
- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre 
legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 
dels assaigs de control de recepció.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus 

diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Pes. 
- Índex d'atenuació acústica (ISO R-140). 
- Característiques lluminoses:  

- Factor de transmissió lluminosa 
- Factor de reflexió lluminosa 
- Factor solar.  

- Característiques energètiques:  
- Factor de transmissió energètica. 
- Factor de reflexió energètica. 
- Factor d'absorció energètica.  

- Duresa al ratllat (Mohs) 
- Coeficient de transmisió tèrmica 
- Resistència a l'impacte (CTE SU) 
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 

43-018). 
- Característiques geomètriques.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre 
legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 
dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 
les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, 
a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces 
resultin satisfactoris.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13239B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i 
residuals dins dels edificis.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 

1329-1  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-

EN 1453-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons 

norma UNE-EN 1451-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen 
els tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, 
mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si 
és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir 
defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.  
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a 
l'eix.  
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:  
- 'B' codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del 

sòl en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici 
fixats a la paret. 

- 'D' codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i 
on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes 
d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 

- 'BD' codi per a l'àrea d'aplicació B i D  



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS LOT 1 
 

138  

  
 

  
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris 
per a facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits de la 
norma UNE-EN 1329-1  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
- 140-160-180:  0 a 0,4mm 
- 200-250:  0 a 0,5mm 
- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix parets:  
- àrea d'aplicació B  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
- 180:  3,6 a 4,2mm 
- 200:  3,9 a 4,5mm 
- 250:  4,9 a 5,6mm 
- 315:  6,2 a 7,1mm  

- àrea d'aplicació BD  
- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125:  3,2 a 3,8mm 
- 140:  3,5 a 4,1 mm 
- 160:  4,0 a 4,6 mm 
- 180:  4,4 a 5,0 mm 
- 200:  4,9 a 5,6 mm 
- 250:  6,2 a 7,1 mm 
- 315:  7,7 a 8,7 mm  
  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, 
compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de 
PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 
1453-1. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea 
d'aplicació B  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
- 140-160-180:  0 a 0,4mm 
- 200-250:  0 a 0,5mm 
- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix total de la paret:  
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
- 180:  3,6 a 4,2mm 
- 200:  3,9 a 4,5mm 
- 250:  4,9 a 5,6mm 
- 315:  6,2 a 7,1mm  
  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer 
o copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la 
fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.  
Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
- 160:  0 a 0,5mm 
- 200:  0 a 0,6mm 

- 250:  0 a 0,8mm 
- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  
- Gruix paret:  

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  
  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
Toleràncies:  
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el 
fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
  
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos 
de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el 
sistema.  
  
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema.  
  
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. 
El marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub.  
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix 
mínim de les parets, etc.).  
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:  
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 
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- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc 

de fabricació 
- Prestacions en clima fred  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques 

dels materials escollits (si s'escau)  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves 

característiques i dimensionament s'adequa al projecte  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material 
de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1Z2100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials 
o residuals en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable 
de xapa d'acer, galvanitzada.  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per 
mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar 
a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o 
d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm  
Amplària:  >= 1,5 cm  
Gruix:  >= 0,05 cm  
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i 
UNE 37-501.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament 
hi ha d'haver les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Diàmetre del tub que abraça  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z3K30,BD5Z7GD0,BD5ZJJJ0,BD5Z9CC0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS LOT 1 
 

140  

  
 

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. 

- 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 superfície superior 
antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, 
ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt 
no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el 
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb 
un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels 
següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui 
obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa 
en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la 
tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar 
els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o 
tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 
600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només 
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment 
i tancament, han de complir les especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir 
les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre 

igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim 
de 100º.  
  
REIXA:  
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en 
funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement 
repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.  
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir 
l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'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.  
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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 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  
  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de 
cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, 
escrostonament, ni altres defectes superficials.  
  
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:  
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat:  
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2  
  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la 
norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a 
la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol 
altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, 
inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i 
sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les 
corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la 
mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 
N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
  
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:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 
suministro de piezas moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents:  
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions 

del plec.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les 
peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7F757Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
  
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La 
unió de la banda ha d'estar soldada químicament.  
La cara interior del tub ha de ser llisa.  
La cara exterior del tub ha de ser nervada.  
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de 'T'.  
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les 
càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.  
Característiques de la banda de PVC:  
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 

millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2%  
  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta 
i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material 
no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la 
paret. 
La paret del tub ha de ser opac.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 

727 
- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície 
de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.  

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 25-32-40-50:  0,2 mm. 
- 63-75-90:  0,3 mm. 
- 110-125:  0,4 mm. 
- 140-160:  0,5 mm 
- 180-200:  0,6 mm 
- 225:  0,7 mm 
- 250:  0,8 mm 
- 280:  0,9 mm 
- 315: 1,0 mm 
- 355: 1,1 mm 
- 400: 1,2mm 
- 450:  1,4mm 
- 500:  1,5 mm 
- 560:  1,7 mm 
- 630:  1,9 mm 
- 710-800-900-1000: 2,0 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. 
UNE-EN 1452-2 

- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  
  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta 
i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material 
no pot contenir cap impuresa visible sense augment.  
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:  
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on 

els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació 
d'aigües residuals de d'edifici. 

- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que 
es connecta el sistema de canalització enterrada.  

Característiques mecàniques:  
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 

727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície 

de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.  
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 110-125:  0,3mm. 
- 160:  0,4 mm 
- 200-250:  0,5 mm 
- 315:  0,6 mm 
- 355-400:  0,7 mm 
- 450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 
- 710:  1,2mm 
- 800:  1,3 mm 
- 900:  1,5 mm 
- 1000: 1,6 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord 
amb taules UNE-EN 1401-1 

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

LOT 1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

143 
 
 

fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus 

en relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben 
ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 
planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un 
mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema.  
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.  
  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
  
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament 
sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després 
d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se 
llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o 
defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  
- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
- Nom i/o marca comercial 
- Material (PVC-U) 
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
- Pressió nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de 

fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d'extrusió  

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos 
directament sobre el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-
los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible 
durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que 
influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de 

fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas)  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus 

diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Resistència a la tracció (UNE 53112)  
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)  
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)  
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que 

s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques 
geomètriques següents:  
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
- 5 mesures de longitud (1tub) 
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):  

- 8 mesures per DN <= 250 
- 12 mesures per 250 < DN <= 630 
- 24 mesures per DN > 630  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre 
legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 
dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Control estructural i físic:  
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del 

certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 

2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del 
tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.  

Control geomètric:  
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà 

la mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan 

ambdós resultats siguin correctes.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK2 -  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK21495,BDK214F5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de 
canalitzacions de servei.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment. 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia 
subministradora. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de 
facilitar la manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els 
esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de 
cables, situats en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de 
les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels 
conductes en el interior del pericó. 

Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el 
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb 
un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels 
següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui 
obrir amb una eina d'us normal.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior 
antilliscant.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa 
en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la 
tapa o reixa i la seva apertura.  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, 
les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han 
d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
  
PERICONS TIPUS DF:  
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm 
de fondària. En la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment 
format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de 
la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.  
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.  
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:  

- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la 
mateixa direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim 
cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per 
calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per 
calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests 
límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de 
l'empalmament. 

- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups 

d'escomeses  
El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre.  
  
PERICONS TIPUS HF:  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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 de tipo, marcado, control de calidad.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZA450. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o 
interceptors i materials complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 
càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 
alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 

ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 

d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la 

vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m 
sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje 
(paviments d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon 
estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior 
antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, 
ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt 
no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el 
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb 
un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels 
següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui 
obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa 
en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la 
tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar 
els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o 
tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 
600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només 
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han 
d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En 
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment 
i tancament, han de complir les especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir 
les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre 

igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
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BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim 
de 100º.  
  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de 
cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, 
escrostonament, ni altres defectes superficials.  
  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, 
les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han 
d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
- 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  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la 
norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a 
la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol 
altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, 
inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i 
sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les 
corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la 
mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 
N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre 
de peces que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per 
tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 
suministro de piezas moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents:  
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions 

del plec.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les 
peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament.  
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BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS  I BAIXANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements 
especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a 
desguassos i baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer 
disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats 
i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los 
tubos y el sistema.  
  
PVC-U DE PARET MASSISSA:  
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema.  

  
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements 
especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a 
desguassos i baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer 
disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats 
i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a 
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alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los 
tubos y el sistema.  
  
PVC-U DE PARET MASSISSA:  
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema.  
  
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 
 
BH2D -  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH2DA21E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini 
anoditzat o de material plàstic, amb o sense òptica, amb o sense difusor, per 
a làmpades fluorescents compactes, halogenes o incandescents i per a encastar.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o 

adossat al cos del llum 
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum  
- Lluminàries sense equip electrònic  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la 
instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels 
elements de la instal·lació que l'envolten.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera 
que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge 
i manteniment.  
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol 'Terra'  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen 
les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop 
instal·lada i cablejada per a un ús normal, així com en les operacions normals 
de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la 
calor i la corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el 
tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni 
gasos inflamables. 
Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, 
exempts d'arestes vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin provocar 
l'abrasió de la coberta o de l'aïllament del cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin 
a dintre dels passos de cables.  
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció 
adequats, de manera que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal.  
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la 
temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense que afecti a la 
seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa 
d'alimentació.  
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d'estar fetes totes 
les connexions internes, i únicament hi ha d'haver accessibles els borns de 
connexió a la xarxa.  
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s'ha de fer servir 
únicament per a les connexions de terra. La resta de conductors han de seguir 
el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de 
color blau clar, i els conductors de fase poden ser de color marró, gris o 
negre.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència 
mecànica.  
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  
Aïllament (REBT):  Classe I, II o III  
  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC:  
Ha d'incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, 
reactància convencional o electrònica, condensador per a la correcció del 
factor de potència (per a equips convencionals) i dispositiu arrencador (si és 
necessari). Tots els components de l'equip auxiliar han de ser compatibles 
entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que 
admet la lluminària. 
La connexió de l'equip amb la xarxa s'ha de poder fer d'alguna de maneres 
següents:  
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a 

l'interior de la caixa 
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la 

xarxa des de l'exterior 
- Per mitjà d'una regleta de connexió integrada al cos de la caixa  
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima 
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d'entrada dels circuits balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO 245/2009, 
en funció de la seva categoria.  
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de 
conformitat amb el que disposa el REGLAMENTO 245/2009.  
  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL 
LLUM:  
Si l'equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de 
la lluminària ha de tenir un espai per al seu allotjament. 
Si l'equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d'estar muntat a 
l'interior d'una caixa fixada mecànicament a la carcassa de la lluminària. Les 
connexions entre l'equip i la lluminària han d'estar fetes.  
  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM:  
L'equip electrònic ha d'estar muntat a dintre d'una caixa que es fixa de 
manera independent de la lluminària. 
Les connexions entre l'equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden 
fer al moment d'instal·lar el llum, en qualsevol cas, els borns han d'estar 
marcats en ambdós elements o bé el sistema de connexió es tal que només admet 
una posició de muntatge.  
  
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC:  
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de 
connexió.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores 
aquest s'ha de subministrar amb la lluminària.  
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 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 
2: Luminarias empotradas.  
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos 
de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.  
  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS:  
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. 
Prescripciones generales y de seguridad.  
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. 
Prescripciones de funcionamiento.  
  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES FLUORESCENTS:  
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que 
se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin 
balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para 
balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, y se deroga la 
Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA:  
* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas 
de descarga (excepto de lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos 
generales y de seguridad.  
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas 
de descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de 
funcionamiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la 
següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser 
visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de 
treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:  
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària  
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de 
ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que 
s'hagi de treure per la seva instal·lació:  
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor 

responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts  
- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat 

corresponent 
- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat 

corresponent  
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns  
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han 
de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o 
instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:  
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats  
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tensió nominal d'alimentació  
- Número de model o referència tipus  
- Potència nominal  
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del 
certificat que declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i 

homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels materials  
- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
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- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves 
realitzats.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual 
característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es 
comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.    
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material 
de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWQ000W. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per 
a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions 
d'il·luminació.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les 
lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del 
conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats 
i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BJ -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ14 -  INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ14BAAQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit 

íntimament al suport  
En funció de la col·locació els inodors poden ser:  
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.  
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:  
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté 

la tassa 
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó  
En funció de la composició els inodors poden ser:  
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera 

formar un conjunt funcional 
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i 

cisterna. 
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un 

fluxor.  
Els inodors es classifiquen:  
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 

4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament.  
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre 

dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres 
com a màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una 
descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda no superior a 
2/3 del volum de descàrrega màxim.  

Hi ha dos dispositius de descàrrega:  
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- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 
- Tipus C: Fluxor.  
  
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.  
Cal que sigui impermeable.  
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a 
les superfícies llises.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a 
la fixació del seient i la tapa.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb 
l'UNE 67001:  
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, 

escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 
67001:  
- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Inodors murals:  4000 N  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, 
separats amb taulons de fusta.  
 
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 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a higiene personal:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o 
bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Nom logotip i adreça del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Fer referència a la norma UNE-EN 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i 
tapa.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves 

característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves 

realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o 
refusar el material segons criteri de la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM31 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit 
sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que 
han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en 
condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor 
correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un 
certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 
Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon 
plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 
1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros 
sobre Equipos a Presion.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al 
que correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 
establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels 
equips i materials emprats.  
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final 
conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva 
col·locació.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en 
projecte, s'ha de verificar:  
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries 
siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis 
Territorials Autònoms d'Indústria.  
- Dades placa de disseny :  
- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives  
- Dades etiqueta de característiques:  
- Nom del fabricant importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d'equips 
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment 
de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha 
contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ1 -  BANCS 
 
BQ13 -  BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ130001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Banc prefabricat d'aspecte semblant a la pedra natural, obtingut per un procés 
d'emmotllament d'una mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, 
additius i/o colorants, per anar ancorat a la paret.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.  
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
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superficials.  
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares.  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 4 mm  
- Fletxa de les arestes:  ± 0,1%  
- Planor:  ± 2 mm  
- Balcaments:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació.  
 
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:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les 
condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia 
corresponent.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ22 -  PAPERERES MURALS I DE PEU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

BQ22000A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres de peu i murals. 
S'han considerat els tipus següents:  
- Papereres de peu:  

- Papereres de planxa desplegada amb suport de tub 
- Papereres de fosa 
- Papereres de fosa d'alumini 
- Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat 
- Papereres de polietilè 
- Papereres de planxa d'acer galvanitzat  

- Papereres murals:  
- Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat 
- Papereres de planxa d'acer galvanitzat  
  

PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:  
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer 
galvanitzat. Ha de dur 3 platines de reforç, una horitzontal a la part 
superior, una a la inferior i una de vertical per subjectar-la al suport.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
  
PAPERERA DE FOSA:  
El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols.  
La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
  
PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI:  
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols.  
L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
  
PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT:  
La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment 
amb pintura de color negre forja.  
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una 
platina.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
  
PAPERERA DE POLIETILÈ:  
El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, 
verd o groc.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
  
PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  
La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb 
pintura de color negre forja.  
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una 
platina.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
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Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que 
no es deformin i en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: 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:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les 
condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia 
corresponent.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ31U003. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a 
col·locar amb dau de formigó.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per:  

- Aixeta de funcionament temporitzat 
- Mecanismes interiors de l'aixeta 
- Entrada d'aigua de la xarxa 
- Envoltang o carcassa 
- Reixeta de desguàs  
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.  
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable. 
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques 
mecàniques e hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en 
l'aspecte exterior.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.  
No s'ha de produïr escames ni despreniments. 
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a 
l'instal·lador. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el 
desplaçament de la font i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines 
ordinàries.  
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-
la.  
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat 
l'element en el seu lloc de treball.  
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús 
normal.  
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.  
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden 
admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de 
fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.  
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum:  <= 7 bar 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar:  0,2 l/s  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa 
que indiqui de manera indeleble:  
- Identificació del constructor (nom o raó social)  
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant  
- Instruccions d'instal·lació i muntatge  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
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- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les 
condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia 
corresponent.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ4 -  PILONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ421531. 
 
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les 
condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia 
corresponent.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1H110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les 
característiques especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 
1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i 
Salut a les Obres de Construcció.  
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, 
llisos i impermeables, fàcilment netejables.  
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu 
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i vent.  
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.  
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de 
condicions corresponent.  
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir 
les característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense 
obstacles, la funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i 
situar el mobiliari necessari  
Alçària sostre:  >= 2,3 m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit d'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 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-
IFF, «Instalaciones de Fontanería: Agua fría».  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo.  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D0701641,D0701461. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha 
d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica 
DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del 

certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de 
condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió 
(UNE EN 1015-11).  
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a 
les especificacions de projecte.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D07J -  PASTES DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07J1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.  
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una 
duresa Shore C >= 50.  
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha 
d'estar entre 5°C i 40°C.  
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements 
de formigó armat, elaborades a l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que 
pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de 
ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del 
projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques 
o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments 
en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres 
corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als 
diàmetres <= 12 mm, que han de complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves 
propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
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- Alçària de la corruga:  
- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració 
en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  

± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la 
instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques 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 necessàries 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 l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals 
(cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza 
sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una 
peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o 
qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les 
operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

  

________________________________________________________________________ 
  

 

1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 
19 -  PAVIMENTS 
 
19D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
19DC -  PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
19DC1K2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter 
adhesiu.  
S'han considerat les següents col·locacions:  
- A truc de maceta 
- A estesa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació a truc de maceta:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts  
Col·locació a l'estesa:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni 
d'altres defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la 
DF.  
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 
3 mm en el perímetre.  
Els junts s'han de reblir amb morter.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
COL·LOCAT A ESTESA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 
mm en el perímetre.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb 
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colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i seca.  
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles 
diferències de tonalitat.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, 
segons les instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua 
d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i 
després s'han de reblir els junts.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
col·locació o el que indiqui la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de 
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment. 
- Inspecció visual de l'unitat acabada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 
completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions 

geomètriques d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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4 -  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  

 
41 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
416 -  REALITZACIÓ DE CALES I FORATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4168661Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Treballs per assolir el coneixement de l'estat dels elements constructius d'un 
edifici.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Cala per a inspecció de fonaments  
- Cala per a inspecció de l'estructura d'un sostre  
- Cala per a inspecció de terrat  
- Cala a cel ras per a inspecció de sostre  
- Cala per a inspecció de paret  
- Cala per a inspecció de paviments i soleres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que 
indiqui la DT, i els que durant el procés dels treballs indiqui la DF.  
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i dels elements 
constructius.  
En finalitzar els treballs d'inspecció, quan la DF ho indiqui de forma 
expressa, s'han de reposar els elements constructius i els revestiments que 
s'hagin enderrocat o fet malbé, amb excepció de la pintura.  
Tota la runa generada s'ha de carregar dins un contenidor i s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat.  
A les cales per a inspecció de fonaments, cal arribar a la base del fonament, 
pel seu lateral.  
A les cales de sostres, cal descobrir les bigues o biguetes, eliminant els 
revoltons o material d'entrebigat.  
A les cales de terrats, cal descobrir l'estructura de suport dels envanets de 
sostremort.  
A les cales de paviments i soleres, cal descobrir la base de la solera.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la 
seva supervisió pel tècnic competent.  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. No s'han 
d'acumular les terres a la vora de la cala. En cas de terrenys inestables, cal 
entibar el pou.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA DE TRANSPORTS - ARQUITECTURA 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2255P70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al 
reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la 
seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una 
excavació, prèviament al seu reblert.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 

reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela 
construcció, per a drenatges  

- Repàs i piconatge d'esplanada  
- Repàs i piconatge de caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres  
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives  
Repàs i piconatge:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
  
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per 
a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles 
a la rasant final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació 
prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el 
plec de condicions corresponent.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació 

previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
  
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 
la rasant final.  
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials 
estranys.  
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha 
de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de 
filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema 
previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:  
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  
  
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de 
la DF.  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
  
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de 
la DF.  
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del 
paviment.  
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant 
prevista.  
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  - 25 mm  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient 
sigui inferior a:  
- 0°C en reblert o estesa de grava  
- 2°C en terraplenat amb terres adequades  
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a 
evitar entollaments.  
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb 
piconadora manual (picadora de granota).  
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no 
s'hagi eixugat.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
  
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava 
amb materials estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
  
REPÀS I PICONATGE:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no 
es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans 
adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de 
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la 
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
  
REPÀS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 
cimientos DB-SE-C.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E3 -  FONAMENTS 
 
E32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
E325 -  FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3251CH4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, 
armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 
la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del 
formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'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 a l'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 alçària del mur):  

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  

- Gruix (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 

mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha 
d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó 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 
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revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície 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 més 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 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, 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 justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 
anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat 
i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin 
provocar la fissuració de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada 
depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a 
les cantonades i als paraments.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys 
dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi 
assentat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles 
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les 

armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el 
recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del 
formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 
estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures 
constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de 
la temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, 

després del formigonat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el 
contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació 
de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions 

geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït 
de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, 
en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a 
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 

d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la 

mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
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de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la 
manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre 
la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el 
contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà 
encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E3 -  FONAMENTS 
 
E32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
E32B -  ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32B300P. 
 
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 per als 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 l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, 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 l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 
de l'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 l'EHE, a 
l'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 l'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 l'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.  
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Distància 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 
prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària 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 a l'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 màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons 
direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, 
>= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'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 l'EHE.  
Llargària 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 l'EHE; Lb neta valor de la 
taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 

Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 

Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 

doblegadores mecàniques 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 mínim 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 l'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 l'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).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb 

observació dels següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles 

col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les 
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements 
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tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat 
previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de 
correcció adequades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3G -  PANTALLES 
 
E3GZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3GZA1AC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Repicat de superfícies de formigó per la seva regularització, amb un gruix 
mitjà entre 2 cm i 8 cm, tant en paraments verticals com en paraments 
horitzontals, sense cap limitació d'alçària, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Repicat de l'element 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL 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.  
En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a 
un mateix nivell, sense que hi hagi persones sota la vertical.  
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'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
El compresor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i 
ventilat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, 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  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COLꞏLOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4D2 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D2DA03. 
 
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  
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La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de 
quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès 

del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils 

metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del 
cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, 
ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components 
compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a 
suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 
estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la 
reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del 
muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la 
col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la 
possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements 
que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han 
d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis 
solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació 

mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència 

d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics 

del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de 
fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la 
càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament 
resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, 
podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, 

resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues 
verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la 
capacitat resistent i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies 
adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no 
impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se 
als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han 
produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o 
quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin 
grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real 
del formigó 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 per al 
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.  
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No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els 
cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de 
netejar i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa 
necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als 
ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de 
les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que 
haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar 
vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o 
qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó 
resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les 
arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta 
per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre 
estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers 
dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de 
l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques 
geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no 
s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres 
mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant 
sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les 
temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó 
assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense 
excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol 
element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, 
assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin 
l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
  

ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures 
provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control 
que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar 
amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran 
quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats 
dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de 
disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin 
càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el 
terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el 
formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades 
amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes 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, els elements auxiliars per a 
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície 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 perímetre 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)  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COLꞏLOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4DC -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DC1D00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres 
materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte 

desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan 

calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de 
quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès 

del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils 

metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del 
cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, 
ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components 
compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a 
suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 
estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la 
reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del 
muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la 
col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la 
possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements 
que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han 
d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis 
solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació 

mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència 

d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics 

del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de 
fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la 
càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament 
resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, 
podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, 

resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues 
verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la 
capacitat resistent i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies 
adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no 
impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se 
als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han 
produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o 
quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin 
grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real 
del formigó 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  
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- 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 per al 
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.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que 
haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar 
vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o 
qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó 
resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les 
arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta 

per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre 
estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers 
dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de 
l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques 
geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no 
s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres 
mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant 
sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les 
temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó 
assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense 
excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol 
element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, 
assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin 
l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures 
provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control 
que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar 
amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran 
quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats 
dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de 
disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin 
càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el 
terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el 
formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades 
amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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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, els elements auxiliars per a 
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície 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 perímetre 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)  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4R -  ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4R110ED. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de perfils o peces simples d'acer inoxidable AISI 304 o AISI 316, 
treballats a taller i col·locats a l'obra amb soldadura o amb fixacions 
mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Subministrament i transport a l'obra de les peces o perfils 
- Col·locació i muntatge de les peces o perfils  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de 
definir la seva posició a l'obra.  
L'element ha de tenir l'acabat superficial indicat a la DT Si té unions 
soldades han d'estar pulides.  
Ha d'estar col·locat al lloc i en la posició indicada a la DT.  
No es permet reomplir amb soldadura els forats dels cargols provisionals de 
muntatge.  

Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El constructor ha d'elaborar un programa de muntatge que ha de ser aprovat per 
la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser 
corretgits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 
estructural, la peça ha de ser substituïda.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges 
utilitzats.  
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin 
a les barres de l'estructura, s'han de despendre amb bufador, sense afectar a 
les barres. Es prohibeix despendre-les a cops.  
Si s'ha d'utilitzar soldadura s'han de fer servir elèctrodes amb revestiment 
bàsic de qualitat AISI 304 o 316, d'acord amb la qualitat de l'acer de 
l'estructura.  
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la 
en servei, s'indicarà en els plànols i en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars la forma en que s'ha de fer i els medis de comprovació i mesura.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 al teòric, cal l'acceptació 

expresa de la DF  
Aquests criteris inclouen la pèrdua de material corresponent a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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E5 -  COBERTES 
 
E54 -  COBERTES DE PLANXES METÀLꞏLIQUES 
 
E54A -  COBERTES DECK 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E54A0001. 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS LOT 1 
 

172  

  
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de coberta tipus Deck, amb planxa inferior nervada d'acer 
galvanitzat, aïllamet tèrmic de plàques rígides de llana de roca i membrana 
impermeabilitzant formada per 2 làmines de betum modificat, adherides en 
calent, fixada mecànicament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució de la junta entre planxes 
- Col·locació de la barrera de vapor 
- Col·locació de l'aïllament tèrmic 
- Col·locació de la membrana impermeable 
- Comprobació de l'estanquitat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del 
suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud 
topogràfica, etc.).  
La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o 
galvanitzat, cargols amb rosca tallant o rematxes d´acer cadmiat, d´alumini o 
d´acer inoxidable.  
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir 
volanderes d'estanqueitat.  
Cavalcament entre planxes:  
- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm 
- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer  
Volada de les planxes:  
- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm 
- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi  
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm  
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En 
aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, 
els morters de calç i de ciment portland frescos i amb les fustes dures ( 
roure, castanyer ,etc.), l'acer no protegit a la corrosió i amb l'aigua que 
previament ha estat amb contacte amb el coure.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z5 -  ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES LLEUGERES PER A FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z5030E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada, amb perfils 
normalitzats d'acer galvanitzat cargolats formant peces compostes, fixada 
mecànicament al sostre.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de les diferents peces de l'estructura  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions entre les diferents parts de l'estructura  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Subjecció de l'estructura al sostre  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han 
de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un 
increment de les característiques mecàniques.  
L'estructura ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions aprovades per la DF.  
Les diferents peces de l'estructura han d'estar correctament aplomades i 
nivellades.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, 
les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les 
indicacions de la DT.  
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de 
ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb 
entalladura cisellada.  
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component 
estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge 
han d'anar embalats i identificats adequadament.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, 
excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o 
irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
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Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir 
desperfectes en el recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a 
l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 
29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols 
hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 
29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat 
de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 
inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els 
cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la 
femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada 
de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament 
planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada 
per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari 
utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han 
de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del 
cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han 
d'anar col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Toleràncies d'execució:  
- Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge 
que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se 
posteriorment en els plànols de taller.  
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin 
deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin 
mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, 
emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que 
sigui conforme.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser 
corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 
estructural, la peça ha de ser substituïda.  
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny 
sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació 
d'aigua.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i 
garantint la seguretat estructural en tot moment.  
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions 
de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les 
càrregues de vent.  
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la 
seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de 

forma segura.  
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer 
de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de 
servei.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges 
utilitzats.  
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que 
s'afluixin de forma involuntària.  
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part 
de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per 
l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de 
muntatge.  
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible 
i immediatament després completar el cargolament.  
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura 
no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de 
manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació 
posterior de la resta de l'estructura.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en 
l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments 
adequats.  
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de 
pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de 
galvanització intacta.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de 
rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF 
i abans del muntatge.  
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran 
considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte 
els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un 
altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els 
requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els 
forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la 
perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui 
visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) 
s'ha de collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. 
En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de 
collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar 
d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que 
després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments 
següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
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Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar 
d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i 
cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols 
no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada en projecció horitzontal, 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 Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 
generales y reglas para edificación.  
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E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E6M -  ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
E6ME -  PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E6MEU00A,E6MEU00B,E6MEU018. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estructura de muntants i travessers d'alumini lacat o anoditzat, per a 
tancaments cortina, fixada als sostres.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Muntants de tram central, de cantonada convexa, cóncava o d'angle variable 
- Travessers  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntants:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports als sostres 
- Fixació inicial dels muntants 
- Aplomat, anivellat i bloqueig del sistema de suport 
- Neteja dels perfils  
Travessers:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports als muntants 

- Fixació dels travessers 
- Neteja dels perfils  
  
MUNTANTS:  
Ha d'estar aplomat, al pla i a la distància entre eixos previstos a la DT.  
Els suports han de tenir tots els cargols col·locats i apretats.  
Entre cada dos trams de muntant ha d'haver un connector. Els muntants han 
d'estar separats per a fer un junt de dilatació.  
Els extrems superior i inferior del conjunt del muntant, han d'estar tapats 
amb una peça especial.  
Junt de dilatació entre muntants:  >= 2 mm/m  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat:  ± 2%  
- Nivell:  ± 2%  
  
TRAVESSERS:  
Ha de ser horitzontal, ha d'estar en el pla i al nivell previstos en la DT.  
Cada extrem ha d'estar fixat als muntants deixant un espai pel junt de 
dilatació.  
Junt de dilatació entre muntant i travesser:  >= 2 mm/m  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 2%  
- Nivell:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb vent superior a 60 km/h.  
Per a col·locar els travessers és necessari que els muntants estiguin fixats 
en la seva posició definitiva.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
Inclou la part proporcional de suports i elements de connexió per als muntants 
i les fixacions dels travessers.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de septiembre de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica 
de la edificación NTE-FPC/1975, «Fachadas prefabricadas: Muros cortina».  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7J -  JUNTS I SEGELLATS 
 
E7J5 -  SEGELLATS DE JUNTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7J5111A,E7J5131Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents 
composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements 
independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament 
habitual.  
S'han considerat els elements següents:  
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm 

de fondària:  
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense 

emprimació prèvia 
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
- Amb escuma de poliuretà en aerosol  

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 
cm de fondària, amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola 
neumàtica prèvia emprimació  

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona 
neutra aplicada amb pistola manual prèvia imprimació  

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines 
epoxi, prèvia imprimació específica 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb 
l'aigua (bentonita de sodi)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Segellat amb massilla, escuma o morter:  
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material 

existent, en el seu cas 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació del material de segellat 
- Neteja de les vores exteriors del junt  
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:  
- Tall del junt 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col·locació del cordó de bentonita  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El segellat ha de tenir la llargària prevista.  
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la 
superfície uniforme.  
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.  
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per 
la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.  
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix del segellat:  ± 10%  
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm  
  
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:  
Els trams del cordó han de quedar a tocar.  
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.  
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a 
l'origen de l'humitat, el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, 
darrera de l'armadura més propera a aquest parament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

+-----------------------------------------------------+ 
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 
¦---------------------------------¦-------------------¦ 
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han 
d'assegurar les parts que s'han fet.  
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el 
segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en 
contacte amb el segellant.  
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer 
seguint les instruccions del fabricant.  
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.  
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
  
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del 
fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, 
sense que l'aigua regalimi.  
  
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:  
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions 
superiors a 2 cm.  
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó 
mantingui la seva posició durant el formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I  
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.  
  
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA 
ASFÀLTICA:  
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les 
condicions indicades al plec.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81125A4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o 
morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, 
interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta 
de ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
- Formació d'arestes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter  
  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre 
junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a 
l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura 

uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
Ha de ser recta i contínua.  
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 
35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop 
executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina 
feta i s'han de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta 
s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni 
l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant 
l'adormiment.  
  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i 
no dificultin l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es 
poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a 
les cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als 
paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les 
mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera 
prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força 
sobre els paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la 
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DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, 
com a mínim, o s'hagi adormit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els 
criteris següents: 
En paraments verticals:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
En paraments horitzontals:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de 
deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les 
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E84 -  CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E844526A,E84D0001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, 
suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements 
singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, 
cortiners, etc.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques d'escaiola  
- Plaques de fibres minerals o vegetals  
- Plaques de guix laminat i transformats  
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  
- Làmel·les de PVC o metàl·liques  
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  
- Plaques de fusta  
S'han considerat els tipus de cel ras següents:  
- Per a revestir, sistema fix  
- De cara vista, sistema fix  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, 

nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i 

suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama 

de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les 
plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb 
el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la 
norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, 
planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per 
verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics 
o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes 
està dins dels límits de resistència del sistema de suports.  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
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Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han 
d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als 
perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 
1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral 
ha de ser més gran de 10 mm.  
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver 
peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran 
esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a 
una subestructura independent de la del cel ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, 
difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del 
cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del 
fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques 
especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que 
conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les 
pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  
  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, 
a tot el perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons 
han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels 
perfils de l'entramat sigui l'exigida.  
  
REGISTRES:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en 
els moviments obertura i tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels 
angles, al nivell i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar 
lliures.  
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim 
amb una fixació per cada costat.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 5 mm 
- Nivell previst: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 
fabricant.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes 
següents:  
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució 

completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es 

fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  
estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a 

assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions 

de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions 
(llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del 
cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments 
afegits, etc.)  

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui 
estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la 
temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest 
tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat 
del sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats 
(revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)  
  
REGISTRES:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats 
del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del 
bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
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 l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  
  
REGISTRES:  
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de 
ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels 

punts de suspensió.  
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures 

existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la 
fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la 
neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el 
procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 
d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i 
suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat 
de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara 
plaques, lames, etc.  

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els 
punts singulars.  

  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 
completar el cel ras.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i 

l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be 
estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E894A00A,E894A0M2,E894A0MR,E898K2A0,E89A2BB0,E898J2AA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de 
materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és 

el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, 
necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 
d'acabat  

  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les 
cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
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Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir 
d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una 
fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes 
toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta 
de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina 
s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles 
defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de 
vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 
òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment 
o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les 
dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb 
pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents 
consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 

preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color 
diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 
l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona 
adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les 
sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com 
és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura 
en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les 
especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments 
segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una 
superfície envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona 

aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
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En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I 
del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element 
metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8K -  ESCOPIDORS 
 
E8K9 -  ESCOPIDORS DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8K9TH7A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, 
per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. 
etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), 
col·locat amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels 
paraments del costat. 
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i 
tenint en compte els vents dominants. 
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat 
i cabota de color, si la planxa es prelacada.  
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  

- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En 
aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de 
seguretat.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els 
ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, 
etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les 

que presentin defectes.  
- Verificació del replanteig 
- Verificació dels suports 
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Geometria dels remats i de la façana 
- Estanquitat dels junts  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E9 -  PAVIMENTS 
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E92 -  SUBBASES 
 
E921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E921201J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el 
plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament 
d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants 
previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el 
que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que 
retinguin aigua sobre la seva superfície.  
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 a 
l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, 
total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus 
de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 

13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons 

UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa 
estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els 
valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la 

teòrica, en la resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar 
la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del 
PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, 
d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, 
es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera 
necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a 
evitar les segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del 
PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip 
necessari per a aconseguir la densitat exigida.  
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 mitjans 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.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de 
trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de 
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF 
autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no 
hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els 
valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot 
acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 
construcció.  
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A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és 
acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista.  
 
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 sobreamples 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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a 
comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in 
situ'.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 
capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que 
estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel 
DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 

carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 
criteris següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits 
aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits 

aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per 

lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix 
lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, 
ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils 
transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 
20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex 
de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 
24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció 
construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no 
més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats 
individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la 
densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, 

per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han 
de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En 
cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de 

Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de 
gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del 
Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la 
capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material 
necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i 
a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix 
inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas 
d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un 
d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  
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- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en 

els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a 
l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la 
minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte 
del Contractista.  

- Regularitat superficial:  
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es 

procedirà de la següent manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat 

s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha 

d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà 
a compactar i refinar per compte del Contractista.  
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E9 -  PAVIMENTS 
 
E9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
E9DC -  PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DC1K2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter 
adhesiu.  
S'han considerat les següents col·locacions:  
- A truc de maceta 
- A estesa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació a truc de maceta:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts  
Col·locació a l'estesa:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni 
d'altres defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la 
DF.  
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 
3 mm en el perímetre.  
Els junts s'han de reblir amb morter.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
COL·LOCAT A ESTESA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 
mm en el perímetre.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb 
colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i seca.  
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles 
diferències de tonalitat.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, 
segons les instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua 
d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i 
després s'han de reblir els junts.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
col·locació o el que indiqui la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de 
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment. 
- Inspecció visual de l'unitat acabada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 
completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions 

geomètriques d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  
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E9 -  PAVIMENTS 
 
E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
E9G1 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9G11AB1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
  
CONDICIONS GENERALS:  
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre 
ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del 
gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions. 
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot 
el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han 
d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de 
procurar que coincideixin 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:  ± 10% del gruix  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, 
s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar 
com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, 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 l'acabament específic dels acords amb les vores, 
sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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E9 -  PAVIMENTS 
 
E9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
E9Z2 -  REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o 
fusta.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Rebaix 
- Polit 
- Abrillantat  
  
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir 
la superfície adequada per a ser polida posteriorment.  
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les  
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat  
  
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir 
la superfície adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada 
posteriorment.  
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre 
les rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes.  
  
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:  
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de 
terratzo, pedra  
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.  
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre 
les rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser 
antilliscant.  
  
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:  
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per 
tal de deixar-lo preparat per a ser envernissat posteriorment. 
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana 
i afinada. 
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i 
cera.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les 
operacions amb una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar 
manualment.  
  
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment. 
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i 
la segona, d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del 
rebaix.  
  
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:  
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment. 
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts 
durant l'operació de rebaix. 
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant 
una pedra abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i 
deixar la superfície completament preparada.  
  
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:  
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit. 
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2. 
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de 
neteja i a la segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament. 
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana 
d'acer fins que la superfície que es tracta estigui completament seca.  
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.  
  
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:  
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les 
condicions ambientals d'humitat relativa i temperatura.  
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i 
el 70%, i temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del 
tipus d'adhesiu són els següents:  
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa:  20 dies 
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies 
- Adhesius de dos components:  4 dies  
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra 
progressivament menor. La quantitat de passades depèn dels desnivells de la 
superfície i de la duresa del vernís i de la fusta instal·lada. 
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres. 
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra 
de la fusta. La segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta 
en paral·lel a la fibra de la fusta. 
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols 
amb aspirador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, 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 l'acabament específic dels acords amb les vores, 
sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
E9Z5 -  ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z5U01Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació del junt 
- Col·locació del tapajunts  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a 
l'element simple. 
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni 
d'altres defectes superficials. 
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts. 
Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista. 
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat 
fortament al paviment en tota la seva llargària. 
Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del 
junt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 2 mm  
- Rectitud:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
EAM2 -  TANCAMENTS DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAM2U0B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancament de vidre d'apertura automàtica, amb vidre laminar, perfils 
d'alumini, radars detectors de presència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat 
i quadre de comandament, col·locat i connexionat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 
- Segellat dels vidres fixos 
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF.  
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.  
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.  
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges 
galvanitzats.  
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre 
vidre i formigó.  
La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir les dimensions i 
característiques adequades a la superfície i pes de les fulles.  
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la 
posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o 
les instruccions del fabricant.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles 
entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han 
d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-
se en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves 
parts.  
Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals:  22 mm  
Franquícia de les fulles:  
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- Franquícia superior:  3 mm 
- Franquícia inferior:  7 mm 
- Franquícia entre les fulles:  2 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat:  ± 2 mm  
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm  
- Alineació de la ferramenta de penjar i guia:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 
fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop col·locat s'ha de comprovar que el seu funcionament es correcte en les 
quatre posicions del quadre de comandament.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes 
fixes.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQDCA8F,EAQDCA86. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la 
ferramenta, frontisses, pany, etc.  
S'han considerat les portes següents:  
- Exteriors  
- Interiors  
- D'armari  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.  
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos 
passadors.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  
  
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3  
  
PORTES D'ARMARI:  
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3  
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els defectes d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAV -  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
EAVT -  PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVT13FA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb 
suports i mecanisme d'accionament fixats mecànicament, i una cortina de teixit 
de fibra de vidre recoberta de PVC fixada al torn, amb un contrapès guiat a la 
seva part inferior.  
S'han considerat els tipus de cortina següents:  
- Amb accionament per cordill 
- Amb accionament per torn  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Subministrament de les cortines en conjunts preparats per a muntar 
- Fixació del torn, les guies i els mecanismes d'accionament 
- Fixació del teixit al torn i al contrapès inferior, introduint-lo a les 

guies 
- Regulació dels topes de recorregut i dels mecanismes d'accionament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La cortina ha d'obrir i tancar correctament.  
La cortina, el torn i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la 
cortina estigui desenrotllada.  
Franquícia entre el contrapès i les guies:  5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  2 mm/m (enfora)  
- Verticalitat dels mecanismes d'accionament:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els 
elements o dificultar-ne el moviment.  
 
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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC12 -  VIDRES LLUNA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1203UG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o 
entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera 
substituint els vidres antics per vidre laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre lluna trempat o no  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació a l'anglesa.  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació a l'anglesa:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Fixació del vidre al bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Allisat del màstic i neteja final  
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Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Fixació del vidre al buit d'obra 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit 

d'obra 
- Allisat del màstic i neteja final  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a 
l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de 
drenatge.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre laminar o simple:  
+-------------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia 
pot reduir-se fins a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre simple:  
+----------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 3 - 8  ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦   3    ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 4 - 8  ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,5    ¦ 
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a 
l'anglesa o amb llistó de vidre.  
  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada 
a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el 
vidre i el metall.  
  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, 
col·locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva 
llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de 
material i la superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i 
perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al 
pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre simple:  
+-------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Amplària¦Toleràncies  ¦ 
¦ vidre  ¦falques ¦             ¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦   (mm)      ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦ 
¦ 3-4    ¦   7    ¦    ± 0,5    ¦ 
¦ 4-5    ¦   8    ¦    ± 0,5    ¦ 
¦   6    ¦   9    ¦    ± 0,5    ¦ 
¦   8    ¦  11    ¦    ± 1,0    ¦ 
¦  10    ¦  13    ¦    ± 1,0    ¦ 
¦ 9/11   ¦  14    ¦    ± 1,0    ¦ 
+-------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de 
quedar enrasat en tot el seu perímetre.  
  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva 
llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent 
superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, 
cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
  
VIDRE TREMPAT:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat  
  
VIDRE LLUNA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
  
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 

peces malmeses  
- Neteja dels perfils de suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els defectes d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC15 -  VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1503MV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o 
entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera 
substituint els vidres antics per vidre laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre laminar de seguretat  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:  
- Confecció de plantilles 
- Retall a mida del vidre 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit 
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra 
- Fixació del vidre al buit d'obra 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit 
- Allisat del màstic i neteja final  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a 
l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de 
drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera 
que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal 
pel fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
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Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre laminar o simple:  
+-------------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia 
pot reduir-se fins a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:  
+----------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
+----------------------------------------------+  
  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada 
a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el 
vidre i el metall.  
  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, 

col·locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva 
llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de 
material i la superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i 
perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al 
pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre laminar o de protecció al foc:  
+-------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 
¦--------¦---------¦------------¦ 
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 
+-------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de 
quedar enrasat en tot el seu perímetre.  
  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva 
llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent 
superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, 
cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
  
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 

peces malmeses  
- Neteja dels perfils de suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els defectes d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC1F -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE 

LAMINAR DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1FQ00A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o 
entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera 
substituint els vidres antics per vidre laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre aïllant o resistent al foc  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a 
l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de 
drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera 
que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal 
pel fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia 
pot reduir-se fins a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
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¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada 
a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el 
vidre i el metall.  
  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, 
col·locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva 
llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de 
material i la superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i 
perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al 
pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària de les falques (vidre aïllant):  
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 

¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva 
llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent 
superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, 
cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 

peces malmeses  
- Neteja dels perfils de suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els defectes d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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ED -  INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED15 -  BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED15E471. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb 
tub de PVC o polipropilè.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.  
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de 
fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.  
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.  
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions 
de secció en cap punt.  
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot 
el seu recorregut.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de 
secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha 
d'ataconar amb massilla.  
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a 
facilitar les operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.  
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  
Distància entre les abraçadores:  
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm  
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  
- Baixant:  >= 12 cm  
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm  
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %  
Toleràncies d'execució:  
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No s'han de manipular ni corbar els tubs.  

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces 
especials.  
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la 
repercussió de les peces especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons 
prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es 
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot 
el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

ED -  INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
ED35 -  PERICONS 
 
 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS LOT 1 
 

196  

  
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED35143Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó 'in situ' amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, 

arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó fabricat 'in situ':  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats 

per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material 
compatible amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix 
d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt 
d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un 
colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 
45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
  
PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de 
formigó.  
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat 
amb morter.  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir 
l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part 
inferior del tub de desguàs.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 
alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de 
pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal 
que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica 
quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans 
s'ha d'humitejar la superfície.  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les 
condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri 
necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons 
prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es 
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot 
el material afectat. 
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

ED -  INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
EDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EDKZA450. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de 
sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només 
podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el 
paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE 
FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

EH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH2LGCAZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de 

planxa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o 
sense.  

- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada 
fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.  
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- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o 
d'alumini anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs 
fluorescents.  

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, 
fluorescents o led amb equip o sense  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat 
pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de 
terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació 
elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel 
fabricant.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les 
instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha 
de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la 
lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: 
Luminarias empotradas.  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: 
Luminarias fijas de uso general.  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 
diecinueve: Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta 

distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la 
instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts 
amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques 
diferents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva 
adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

EJ -  INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
EJ14 -  INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14BAAQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada 
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o d'acer inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat 
amb fixacions verticals o sobre el paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte.  
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc 
en el seu moviment.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de 
l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la 
indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les 
fixacions subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació 
mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o 
mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical.  
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera 
que l'aparell funcioni correctament.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a 
terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions 

de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 
quantificació dels mateixos.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani 
de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el 
total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar 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 discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA DE TRANSPORTS - URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F213 -  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2131223. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de 
terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
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 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la 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 pels 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.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la 
demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
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.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o 
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest 
és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill 
d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
  
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements 
estructurals que li transmetin càrregues.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes 
de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar 
bastides amb una barana i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i 
protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils 
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, 
aprovats 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  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219FBC0,F2194XG5,F2194AK1,F2194U32,F2193J0E,F2191305,F2193A05,F2194JG5,F2194XK1,F219
2C05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o 
desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment 
que resti siguin rectes i uniformes.  
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:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF.  
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.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre 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 pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o 
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del 
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DU00A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, 
amb mitjans manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós 
costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o 
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT.  
  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
EMBORNAL:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21R00A - Extracció d'arbres i retirada d'arrels a máquina. Transport a dipòsit de vegetals 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre 
camió o contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades  
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CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb 
el mateix grau que les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats 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 pels 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'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o 
servei públic.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o 
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill 
d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  

 

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  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221C472,F2213422. 
 
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 caixa de paviment  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la 

brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
  
CONDICIONS GENERALS:  
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Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 
que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, 
que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar 
amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 
25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de 
martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència 
a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de 
martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple 
entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència 
de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans 
d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la 
inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els 
mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la 
utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent 
(brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el 
desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a 
l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs 
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements 
existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de 
conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada 
(extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la 
mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF 
determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no 
hagi acceptat com a útils.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o 
mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats 
de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes 
de maniobrabilitat de màquines o de camions.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació 
prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la 
mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita 
de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta 
s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de 
desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i 
extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a 
estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines 
percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la 
DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització 
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la 
seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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.  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222162Z,F222142A,F2225123. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 
d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma 
contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments 
realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les 

dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la 

vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 
que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, 
que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que 
té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la 
DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les 
esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita 
de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de 
la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- 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 resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per 
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 
m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una 

possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la 
DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua 
dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i 
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les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de 
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament 
del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, 
de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern 
al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la 
presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització 
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la 
seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 
cimientos DB-SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por 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  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227R00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de 
l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les 
mateixes existents i d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de 
la DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva 
extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús 
de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 

reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
  

CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement 
paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més 
alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de 
filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema 
previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació 
previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu 

superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de 
la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada 
instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient 
sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la 
resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de 
la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que 
es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície 
s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas 
de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans 
adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
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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.  
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 assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, 
de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les 
tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix 
nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que 
la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments 
ni danys a la canonada instal·lada.  
  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades 
per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava 
amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria 
diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de 
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la 
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l'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 150 m2. Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per 
capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la 
humitat in-situ (NLT-103).  

- 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 importància 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 Próctor 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 
ha de complir 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.   
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F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31 -  RASES I POUS 
 
F315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31521G1,F31521H3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, 
armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 
la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del 
formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'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'abséncia de defectes significatius en la superfície 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 a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments 
de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho 
autoritzi explícitament la DF.  
  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 

considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha 
d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó 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'abséncia de defectes significatius en la superfície 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 més 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.  
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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 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, 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 justifiqui 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 AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles 
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les 

armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el 
recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del 
formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 
estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures 
constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de 
la temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, 

després del formigonat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el 
contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació 
de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions 

geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït 
de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, 
en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a 
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 

d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la 

mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la 
manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre 
la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el 
contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
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Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà 
encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
F6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
F6A2 -  TANQUES AMB PLANXES METÀLꞏLIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F6A2X001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tanques amb planxes metàl·liques formades per una estructura d'acer 
galvanitzat ancorada al terra amb daus de formigó.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De planxa desplegada 
- De planxa perforada obtinguda per estampació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element  
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Retirada de l'obra de les restes de materials  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La planxa ha de quedar ben fixada a l'estructura metàl·lica de suport pels 
punts previstos, ja sigui amb fixacions mecàniques o bé mitjançant soldadura.  
La tanca ha de quedar aplomada i amb els àngles i els nivells previstos. 
Quan la tanca vagi muntada sobre daus de formigó, aleshores, els suports s'han 
d'ancorar a aquestes bases, que no han de  quedar visibles.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF.  
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les 
empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat 
amb l'ajuda d'elements auxiliars.  

Un cop concluida l'obra, s'han de retirar les restes de materials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F8 -  REVESTIMENTS 
 
F89 -  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F898ME01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de 
materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és 

el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, 
necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 
d'acabat  

  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les 
cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
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Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir 
d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una 
fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes 
toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta 
de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina 
s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles 
defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de 
vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 
òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment 
o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les 
dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb 
pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents 
consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 

preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color 
diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 
l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona 
adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les 
sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com 
és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura 
en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les 
especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments 
segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una 
superfície envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
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- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona 
aplicació.  

  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I 
del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element 
metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921201J,F921201F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el 
plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament 
d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants 
previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el 
que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que 
retinguin aigua sobre la seva superfície.  
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 a 
l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, 
total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus 
de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 

13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons 

UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa 
estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els 
valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la 

teòrica, en la resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar 
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la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del 
PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, 
d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, 
es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera 
necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a 
evitar les segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del 
PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip 
necessari per a aconseguir la densitat exigida.  
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 mitjans 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.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de 
trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de 
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF 
autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no 
hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els 
valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà 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 fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista.  
 
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 sobreamples 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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a 
comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in 
situ'.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 
capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que 
estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel 
DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 

carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 
criteris següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits 
aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits 

aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per 

lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix 
lloc que l'assaig de càrrega.  
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- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, 
ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils 
transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 
20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex 
de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 
24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció 
construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no 
més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats 
individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la 
densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, 

per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han 
de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En 
cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de 

Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de 
gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del 
Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la 
capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material 
necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i 
a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix 
inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas 
d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un 
d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en 

els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a 
l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la 
minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte 
del Contractista.  

- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es 
procedirà de la següent manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat 

s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha 

d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà 
a compactar i refinar per compte del Contractista.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F931 -  BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J,F931R01J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el 
plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament 
d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants 
previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el 
que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que 
retinguin aigua sobre la seva superfície.  
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 a 
l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, 
total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.  
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Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus 
de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 

13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons 

UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa 
estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els 
valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la 

teòrica, en la resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar 
la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del 
PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, 
d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, 
es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera 
necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a 
evitar les segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del 
PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip 
necessari per a aconseguir la densitat exigida.  

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 mitjans 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.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de 
trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de 
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF 
autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no 
hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els 
valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà 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 fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista.  
 
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 sobreamples 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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a 
comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
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- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in 
situ'.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 
capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que 
estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel 
DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 

carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 
criteris següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits 
aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits 

aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per 

lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix 
lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, 
ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils 
transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 
20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex 
de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 
24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció 
construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no 
més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats 
individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la 
densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, 

per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han 
de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En 
cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de 

Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de 
gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del 
Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la 
capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material 
necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i 
a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix 
inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas 
d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un 
d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en 

els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a 
l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la 
minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte 
del Contractista.  

- Regularitat superficial:  
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es 

procedirà de la següent manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat 

s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha 

d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà 
a compactar i refinar per compte del Contractista.  
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F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365H51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle 
vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb 
estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a 
les alineacions i a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de 
ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-
los coincidir amb els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 
86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència 
prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans 
necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
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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F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F937 -  BASES DE FORMIGÓ MAGRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9371151. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de base per a paviment amb formigó magre, amb una consistència tal 
que es requereix l'ús de vibradors interns per a la seva compactació.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball  
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guia i condicionament dels camins de rodadura per 

a la pavimentadora 
- Posada en obra del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Acabat superficial 
- Protecció i curat del formigó fresc  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície de la capa ha de ser uniforme i sense segregacions.  
L'amplària de la capa no ha de ser inferior en cap cas, a la prevista a la DT.  
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent i rasant especificat a la DT o, en el seu 
defecte, el que especifiqui la DF.  
Resistència a compressió simple a 28 dies, segons UNE-EN 12390-3: >=15 MPa  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors 
de la taula 551.6 del PG 3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviacions en planta: <= 30 mm  
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible 
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries 
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per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran 
defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
S'ha de fer un tram de prova >= 100 m amb el mateix equip, velocitat de 
formigonament, gruix i amplada que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense l'aprovació del tram de 
prova per la DF.  
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, es realitzarà 
amb maquinària que compleixi els requisits indicats a l'apartat 551.4 del PG 3 
vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
El transport del formigó fins al lloc de posada en obra es realitzarà el més 
ràpid possible, i quan es faci en camions oberts es protegirà de la pluja o 
dessecació.  
Si el transport es realitza amb camions sense elements d'agitació, la 
descàrrega del formigó es realitzarà en un temps màxim de 45 minuts des de la 
introducció del ciment i dels àrids a la pastadora.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les 
precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 
indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar 
constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment 
els 35°C.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui 
provocar desperfectes en el formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF 
podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per 
tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 
favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C.  
No es formigonarà sobre superfícies amb temperatura inferior a 0ºC.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota 
l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó 
d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i 
contaminacions.  
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i 
el més a prop possible del lloc definitiu de col·locació  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació 
del personal i evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i 
acondicionats per a protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals, s'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al 
llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. El junt ha d'estar a una 
distància <= 50 cm de qualsevol junt longitudinal previst en el paviment de 
formigó.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, 
o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un 
inici de l'adormiment al front d'avanç.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície 
del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha 
d'utilitzar formigó no estès.  
Abans que comenci l'adormiment del formigó es donarà a la seva superfície un 
acabat llis i homogeni.  
En el cas que sigui necessari, durant el primer període d'enduriment, el 
formigó es protegirà contra el rentat per pluja, la dessecació ràpida i els 
refredaments bruscs o congelació, amb el procediment autoritzat per la DF.  

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de 
cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció 
és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, 
es disposarà un junt transversal.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen d'acord amb les indicacions 
de l'article 551.5.9 del PG 3 vigent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies 
següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de 
junts i la comprovació de la regularitat superficial.  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de 
circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps, 
excepte indicació contrària de la DF.  
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es 
mantindrà net. No tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle 
de 3 m (NLT-334).  
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora 
no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i 
als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes 
consecutives sigui <= 1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant 
bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que 
es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a 
guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de 
formigó prèviament construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per 
a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha 
d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i 
mai abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 
28 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
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)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó magre.  
- Execució d'un tram de prova.  
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- Control del procés de fabricació del formigó.  
- Mesura de la temperatura i humitat ambient.  
- Mesura de la consistència del formigó.  
- Comprovació del gruix estès.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 551.9 del PG 3 vigent; els 
controls del tram de prova seran els indicats a l'apartat 551.6.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es 
procedirà 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.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Gruix de la capa 
- Homogeneïtat del formigó 
- Resistència a compressió simple del formigó 
- Verificació de l'aspecte superficial de la capa 
- Verificació de l'absència de defectes superficials importants 
- Regularitat superficial, mitjançant determinació de l'Índex de Regularitat 

Internacional (IRI), segons NLT-330  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 551.9 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es defineix com a lot de control la part de capa de formigó magre executada 
que no supera els límits de:  
- Superfície màxima = 3500 m2 
- Longitud màxima = 500 m 
- Temps d'execució <= 1 dia  
Els criteris de presa de mostres per a cada element a controlar seran els 
indicats a l'article 551.9.4 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
S'adoptaran els criteris indicats a l'apartat 551.10 del PG 3 vigent.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96517D9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments 
ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm 
per damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 
morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm 
sobre el llit de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola 
l'alçària indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la 
vorera, en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot 
el seu perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha 
de vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
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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 mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es 

col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F978 -  RIGOLES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F978FF41,F978FFD1. 
 
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 amb formigó en massa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Rigola de formigó:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Execució dels junts 
- Protecció del formigó fresc i cura  
  
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 DE FORMIGÓ:  
La rigola ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres 
defectes. L'acabat ha de ser remolinat.  
La secció de la rigola 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  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de 
l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
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%  
  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i 
sense que es produeixin segregacions.  
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària 
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l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  
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 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F97Z -  ENCOFRATS PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97Z1520. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrats metàl·lics o de fusta, per a la formació de 
rigoles.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge de l'encofrat 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Pintat de l'interior de l'encofrat amb desencofrant 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Neteja i recollida dels elements de l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a 
suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 
estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
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.  
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta 
entre els junts.  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil.  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 
l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que 
deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adequat.  
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.  
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 fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.  
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 podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que 
puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
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.  
Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
Toleràncies d'execució:  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de 
l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, si és de fusta, i s'ha de 
comprovar el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres 
mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a 
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats.  
 
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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F9 -  PAVIMENTS 
 
F98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F981U115,F981U125. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la 

rampa central  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments 
ni d'altres defectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 
morter.  
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.  
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades 
expressament per la DF.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola 
per la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.  
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents 
al dissseny del conjunt.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm 
sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha 
de vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
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 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors 
dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares 
exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.  
CAPÇAL PER A GUAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es 

col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E1 -  PAVIMENTS DE PANOT 
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F9E132AJ - Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, acabat raspallat, classe 1a, sobre suport 
de 3 cm de sorra, colꞏlocat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents:  
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense 

suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense 

suport de 3 cm de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, 
uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres 
defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a 
dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons 
l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran 
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més 

de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent 

que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions 

o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, 
segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels 
junts de contracció de la base.  

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu 
i 48 h a l'hivern.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es 

col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les 
instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F1421A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb 

morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb 

beurada de ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, 
uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a 
dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons 
l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran 
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més 

de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent 

que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions 

o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts 
pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, 
tacades ni amb d'altres defectes superficials.  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
col·locació o el que indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir 
alteracions a la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell 
definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
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Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de 
picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del 
morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i 

ciment per tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre 

morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 

setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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F9 -  PAVIMENTS 

 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
F9F1 -  PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR 
 
F9F1421A - Paviment de llambordins de formigó de forma regular de 11,2x22,5cm i 6 cm de gruix, preu 
alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb 

morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb 

beurada de ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, 
uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a 
dalt.  
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Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons 
l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran 
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més 

de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent 

que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions 

o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts 
pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, 
tacades ni amb d'altres defectes superficials.  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
col·locació o el que indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir 
alteracions a la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell 
definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de 
picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del 
morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i 

ciment per tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre 

morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 

setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
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F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11351,F9H11251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un 
betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i 
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i 
compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació 

d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense 
segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha 
de ser inferior als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, 
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els 
valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode 
volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 
41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del 
PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip 
d'estesa i equip de compactació, ha de complir les especificacions de 
l'article 542.4 del PG-3.  
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 fórmula 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 correspondència, al 
seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant 

hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els 
treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte 
si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit 
serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la 
DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de 
precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, 
ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa 
s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir 
l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest 
fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant 
i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director 
d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç de rotura del 
lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. 
També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva 
capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma 
perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la 
execució d'un reg d'adherència adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior 
de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. 
L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de 
junts possible.  
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 un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa 
resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix 
tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal 
indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 
542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat 
de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que 
aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la 
mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de 
la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas 
contrari cal executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades 
separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la 
extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  
necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una 
franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara 
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un 
junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels 
resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a 
l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense 
superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin 
desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui 
en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la 
mínima prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú 
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i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà 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'hages assolit 
prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. 
Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una 
d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de 
l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a 
l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja 
s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de 
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de 
capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els 
longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en 
primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar 
la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant 
al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa 
uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant 
trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i 
estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar 
transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als 
elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la 
temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, 
quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les 
parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la 
temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons 
amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les 
densitats mitjanes obtingudes 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 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en 
calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els 
resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la 

mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de 
transferència  

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida 
màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes 
del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot 
determinat segons el menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes 
anteriors  

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig 
de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que 

estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la 

freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi 

el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels 

compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels 

compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del 
PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que 
resulti d'aplicar els següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 
per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les 

condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h 

desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant 
l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  

En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 
punts del lot triat aleatoriament  
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- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la 
llargària de la obra, abans de la posada en servei.  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del 
PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en 
cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a 
l'epígraf 542.10 del PG 3.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12E60,F9J14J00,F9J13K10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses.  
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
En el reg d'adherència:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la 
superfície tractada sense lligant o producte de cura.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP  

Dotació del lligant:  
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un 

període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 
del PG3.  
Dotació del lligant:  
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o 

una capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2.  
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i 
una altra de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):  
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
  
REG DE CURA:  
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i 

impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una 
distribució uniforme.  
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de 
matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de 
matèries estranyes.  
Ha de complir, a més, les següents condicions:  
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 

933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  
La dotació del granulat de cobertura:  
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la 

protecció del reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i 
sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè 
quedin nets una vegada aplicat el reg.  
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas 
de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a 
augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades 
per a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les 
correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà 
lleugerament en la unió de dues franges.  
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REG D'IMPRIMACIÓ:  
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la 
superfície existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la 
correcta execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa 
sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element 
d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i 
durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari 
fer circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part 
sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará 
per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els 
excesos de lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una 
perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de 
manera que s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi 
perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant 
en tota la superfície aplicada.  
  
REG DE CURA:  
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h 
des de la seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà 
humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de 
fer circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans 
mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
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)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris 
següents:  
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge 

de mostres recollides en safata, en un nombre de punts >=3.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Regs d'imprimació i de cura:  

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  

- Regs d'adherència:  
- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits 

fixats.  
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla 
bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis 

extrets en punts aleatoris.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra 
assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. 

- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb 
valor <= 25 % de 4 MPa.  

Actuació en cas d'incompliment:  
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de 

mescla bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa 
esmentada. Per compte del contractista. 

- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització 
econòmica del 10 % de la mescla bituminosa superior.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA31311,FBA24311,FBA1F311. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb 
finalitats informatives i reguladores del trànsit.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 
- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  
- Marques vials 'in situ' 
- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un 
material base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o 
de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació 
del sistema.  
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per 
termoplàstics.  
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, 
visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts 
en aquesta norma.  
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 3,0 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  
  
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o 
post-barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter 
retrorreflectant.  
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà 
reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, 
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.  
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de 
post-barrejat afegides al material base:  
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  
  
MARQUES VIALS EN CARRETERES:  
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, 
d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització 
horitzontal de carreteres amb trànsit convencional.  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la 

retrorreflexió en sec i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la 

retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.  
- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i 
mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a 
l'emmarc de marques vials per a millorar el seu contrast. 

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, 
utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les 
característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de 
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i 
vermell respectivament.  
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques 
de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, 
calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la 
durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, 
complirà:  
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4  
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran 
compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar:  
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la 

marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts 

a la taula 700.10 del PG 3 vigent.  
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Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de 
garantia, han de complir amb les característiques especificades a la taula 
700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 
700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
 
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.  
No podrà aplicar-se la marca vial:  
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de 
protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 
la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del 
sistema de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que 
inclouran com a mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els 
requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i 
caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1.  
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la 
presentació de la declaració del contractista, que per a cada màquina a 
utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 
135277-1:  
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina  
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de 
línies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a 
l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord 
amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels 
ajustos realitzats.  
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials 
aplicades siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el 
paviment.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca.  
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el 
substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca 
vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial 
adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó.  
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, 
s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb 
un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà 
eflorescències, ni reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb 
la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència 
suficient.  
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 d'assecat.  
 
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 en 
l'eix de la marca sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament 
del paviment a pintar.  
  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la 
superfície realment executada sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament 
del paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y 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.  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. 
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  
- Revisió de la data de fabricació dels materials.  
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la 

següent informació:  
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips 

d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de 

treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 

característiques de la marca vial aplicada.  
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  
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- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a 
l'acta d'ajust de la maquinària.  

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les 
dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 
del PG 3 vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els 
següents supòsits:  
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 

700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a 

l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les 

dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 

20%.  
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin 
estat rebutjades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es 
realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, 
si compleixen els requisits especificats.  
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els 
dos mètodes:  
- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del 

PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància 
retrorreflexada en sec.  

- Mètode d'assaig continu:  
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada 

en sec. 
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres 

característiques addicionals.  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el 
període de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les 
característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de 
garantia, els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 
700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell 
respectivament.  
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin 
estat rebutjades.  
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FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB13351. 
 
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 d'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 135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de 
la DT, i aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* 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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 
retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de 
luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no 
retrorreflectant.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 

criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del 
mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de 
materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J528Y,FD5J5248. 
 
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 
- 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.  
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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 més 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 5.2-1C «Drenaje superficial».  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5K -  CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5K4F08. 
 
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 
- 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 
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- 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 més 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 
 
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 5.2-1C «Drenaje superficial».  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5Z3K3J,FD5Z7GDK,FD5ZJJJZ,FD5Z9CC4. 
 
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  
- Filtre per a bonera sifònica  
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 
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parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar 
sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les 
parets de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que 
el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament:  ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD7 -  CLAVEGUERES 
 
FD7F -  CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7F757Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb 

massilla  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la 
rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del 
qual han de complir l'especificat en la DT.  
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració 
d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada 
prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració 
d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior 
més petit.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els 
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, 
del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les 
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar 
fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els 
trams que especifiqui la DF.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  
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Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els 
que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, 
la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la 
DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 
cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la 
superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de 
cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona 
pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts 
baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu 
interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o 
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva 
obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs 
s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels 
tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella 
elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella 
elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les 
unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el 
contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 
DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments 
que s'hagin efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves 
sobre la canonada instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la 
Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta 
Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-1C «Drenaje superficial».  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons 
prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es 
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 
EN CAS D'INCOMPLIMENT.  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot 
el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK262B8,FDK262G8,FDK260AR,FDK260PA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre 

llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de 

formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades 

interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet 'in situ':  
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- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de 

passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ'  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats 

per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 
86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la 
reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del 
trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu 
desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de 
maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 
alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 

uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de 
pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri 
necessari.  
  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament 
s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura 
pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més 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.  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C, sense pluja.  
  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les 
condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri 
necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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).  
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FH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHQ -  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQC1G8W,FHQC1G8V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a 

equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a 

equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 
W.  

- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a 
làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de fins a 180 W  

- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 
W  

- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a 
equip o sense, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W  

- Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars-iode de fins 
a 1500 W.  

- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric 
integrat, regulables o no regulables.  

- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Acoblada al suport mitjançant brides  
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns  
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns  
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament  
- Connexionat  
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles 
entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han 
d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat 
pel fabricant.  

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de 
terminal, cargol i femelles.  
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les 
instruccions d'instal·lació del fabricant.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel 
fabricant.  
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt 
d'entrada dels cables.  
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de 
manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.  
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats 
mitjançant pressió de cargol als borns del llum.  
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés 
per a la manipulació i la neteja del difusor.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació 
elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que 
necessitin manteniment.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de 
terra.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  
- Verticalitat:  <= 10 mm  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  
- Posició lateral:  <= 50 mm  
  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.  
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls.  
Ha de quedar a la rasant prevista.  
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i 
mantenir el seu pendent.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant 
la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les 
instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha 
de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi 
col·locat la caixa de suport.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la 
lluminària.  
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les 
directament amb els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de 
netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç de 
retirar la brutícia.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
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En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert 
d'encesa.  
  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.  
 
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.  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. 
Luminarias para alumbrado público.  
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de 
funcionamiento.  
  
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:  
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de 
funcionamiento.  
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). 
Requisitos de seguridad.  
  
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:  
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de 
funcionamiento.  
  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: 
Luminarias empotradas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta 

distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la 
instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts 
amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques 
diferents.  
  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva 
adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ130001,FQ115TNE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior.  
S'han considerat els tipus de bancs següents:  
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics  
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de 
quedar protegits de la corrosió.  
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres 
defectes visibles.  
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària del seient:  ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 10 mm  
  
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
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Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  
Nombre de daus:  4  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C 
i 40°C, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 

peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31U003. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de 
desguàs, col·locada ancorada a dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF.  
Ha de quedar anivellada.  
Ha de quedar ben fixada al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per 
a la seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera 
que es pugui instal·lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres 
defectes visibles.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C 
i 40°C, sense pluja.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes 
d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer 
possible el roscat de les unions.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 
peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ4 -  PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ421531. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer. 
- Fita de fosa 
- Pilona esfèrica de formigó 
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.  
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o 
la que li sigui pròpia segons el seu disseny.  
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN 

aplicats al centre de gravetat del mateix.  
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.  
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany 
produït durant el procés de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha 
d'aprovar la DF.  
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni 
deformacions a la base de suport o al paviment.  
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres 
objectes que es puguin haver caigut dintre.  
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és 
traient-lo i tornant a repetir el procés.  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.  
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida 
la posició desitjada.  
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva 
recent posada a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 

peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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FR -  JARDINERIA 
 
FRE -  OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FRE60801. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatge i de restes de poda, 
neteja, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o planta de compostatge 
i trituració.  
S'han considerat les podes de les espècies següents:  
- Arbres planifolis o coníferes 
- Palmeres  
S'han considerat els tipus de poda següents:  
- Pinzament 
- Poda de formació 
- Poda de refaldat 
- Poda de neteja o sanejament 
- Poda de seguretat 
- Poda d'aclarida 
- Poda de reducció de capçada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les 

operacions de poda 
- Poda de l'espècie vegetal 
- Protecció dels talls en cas necessari 
- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les 

operacions de poda 
- Transport a planta de compostatge dels residus  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus 
d'espècie vegetal i la seva ubicació, d'acord amb les directrius de la DT o en 
el seu defecte de la DF.  
El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la 
millor resposta de la planta en quant al creixement i al tancament de la 
ferida.  
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments.  
  
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:  
S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir 
l'efecte negatiu provocat a l'arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre 
llisos i nets.  
L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el 
tronc i no l'ha d'afectar. No s'han de deixar monyons.  
Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF 
s'ha de fer, la poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar 
que l'escorça s'esquinci.  
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al 

borró, i amb pendent per a evitar l'estancament de l'aigua.  
S'ha de practicar el tipus de poda més adequat a l'arbre, en funció de si és 
jove o adult.  
Poda d'arbres joves:  
- Poda de formació del tronc o guia: s'han d'eliminar les branques codominants 

i les que competeixen amb la principal. S'ha de mantenir la tija dominant, 
que no ha de quedar tallada en cap cas. 

- Poda de formació de l'estructura: s'han d'eliminar les branques mal 
dirigides per a formar una estructura resistent. 

- Poda de refaldada: s'han d'eliminar progressivament les branques més baixes 
per a elevar la capçada del arbre.  

Poda d'arbres adults:  
- Poda de neteja o sanejament: s'ha d'eliminar les branques mortes, malaltes o 

dèbils. 
- Poda de seguretat: s'han d'eliminar les branques perilloses. 
- Poda d'aclarida: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques 

per a reduir la densitat de la capçada tot conservant el seu port. 
- Poda de reducció de capçada: s'han d'eliminar selectivament branques o parts 

de branques per a reduir l'alçària i/o l'amplada d'un arbre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Qualsevol actuació de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF.  
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
L'eliminació de branques o fulles de grans dimensions es farà en diferents 
parts, controlant en tot moment la direcció de la caiguda per a evitar danys a 
tercers.  
No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o 
altres elements per la caiguda de les branques.  
Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se, han de ser fets 
per podadors qualificats que han de conèixer les necessitats i la biologia de 
les diferents espècies, així com les normes de seguretat.  
S'han de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura: arnès 
de seguretat, eslinga d'acer o qualsevol dels equips d'enfilada, 
preferiblement maquinària d'alçada.  
  
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:  
S'han d'eliminar les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la 
proliferació de fongs o similars. Només es justifica l'eliminació de les 
branques sanes per a facilitar l'aclarida de la capçada i l'entrada de llum i 
d'aire; també és justificable l'eliminació de branques creuades o mal 
dirigides.  
S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin 
assolir la forma i el volum desitjat.  
S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense 
coincidir amb dies de baixes temperatures o risc de gelades.  
La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, 
seguint amb les laterals, per a reduir progressivament el pes i evitar que la 
branca es trenqui i faci malbé el tronc.  
La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha 
de fer arran de tronc.  
Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i 
s'ha d'acabar dalt fins a trobar el primer tall.  
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de 
teixit protector.  
  
PODA DE PALMERES:  
S'han de tallar i treure les fulles i/o fruits que presenten perill de 
caiguda, o per a millorar l'aspecte estètic del lloc on es troben o bé per a 
adequar-les a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupen.  
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Les fulles velles s'han de suprimir sense tallar-les arran de l'estípit, 
conservant les tabales (beina i una porció de pecíol) que hi estan fortament 
adherides i eliminant les que se'n desprenen fàcilment. La distància del tall 
de poda al tronc ha de ser uniforme.   
En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent:  
- Retoc de les tabales velles si estan descompostes. 
- Eliminació de fulles mortes, inflorescències, infructescències, etc. 
- Reducció d'un terç de les fulles verdes que molestin en comptes d'eliminar-

les totalment. 
- Lligada de les fulles sense estrènyer-les massa o instal·lació d'un trípode 

telescòpic que les suporti.  
L'esporga de la palmera també pot implicar l'eliminació de fillols en les 
espècies que són prolífiques a generar-los, sempre que la DF així ho indiqui.  
Qualsevol operació d'esporga s'ha de fer en l'època adequada, d'acord amb el 
lloc on es troben situades. 
En les àrees de clima tropical o subtropical la poda es pot realitzar en 
qualsevol època de l'any. 
En les àrees de clima temperat, en qualsevol època, fora del període de 
glaçades. 
En les àrees de clima fred, durant els mesos d'estiu.  
Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-
la durant els mesos d'estiu. Les fulles seques no es poden eliminar durant els 
mesos freds.   
També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les 
inflorescències, per a eliminar-les, de manera que no es produeixin 
infructescències que podrien ocasionar problemes (brutícia dels espais, 
excessiu pes davant de tempestes o ventades, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 14B:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i 
conservació dels espais verds. Manteniment de palmeres.  
* NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment 
i conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: Poda.  
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2193A05,G219Q200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o 
desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment 
que resti siguin rectes i uniformes.  
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:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF.  
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.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre 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 pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 

existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o 
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del 
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones  
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G21B -  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 
SENYALITZACIÓ 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21B4001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, 
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges 

clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb 

base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
- Desmuntatge de senyal de trànsit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades 
per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i 
de les condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i 
en condicions d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements 
d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o 
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions 
de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G221 -  EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2212101,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 
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- 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.  
 
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 tectónic-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 matèria 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.  
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 
l'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 
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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 
granulometria 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.  
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió 
del cartutx-enceb, 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 acústiques.  
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 
barrinades 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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització 
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la 
seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures.  
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb 
explosiu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden 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 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  
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  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G224 -  REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2243011. 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G92 -  SUBBASES 
 
G921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G921202J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el 
plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament 
d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants 
previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el 
que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que 
retinguin aigua sobre la seva superfície.  
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 a 
l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, 
total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus 
de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 

13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons 

UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa 
estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
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- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els 
valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la 

teòrica, en la resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar 
la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del 
PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, 
d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, 
es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera 
necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a 
evitar les segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del 
PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip 
necessari per a aconseguir la densitat exigida.  
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 mitjans 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.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de 
trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de 
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF 
autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no 
hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els 
valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà 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 fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista.  
 
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 sobreamples 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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a 
comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in 
situ'.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 
capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que 
estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel 
DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 

carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
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Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 
criteris següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits 
aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits 

aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per 

lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix 
lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, 
ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils 
transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 
20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex 
de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 
24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció 
construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no 
més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats 
individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la 
densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, 

per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han 
de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En 
cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de 

Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de 
gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del 
Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la 
capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material 
necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i 
a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix 
inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas 
d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un 
d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en 

els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a 
l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la 
minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte 
del Contractista.  

- Regularitat superficial:  
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es 

procedirà de la següent manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat 

s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha 

d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà 
a compactar i refinar per compte del Contractista.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G93 -  BASES 
 
G937 -  BASES DE FORMIGÓ MAGRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9371151. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de base per a paviment amb formigó magre, amb una consistència tal 
que es requereix l'ús de vibradors interns per a la seva compactació.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball  
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guia i condicionament dels camins de rodadura per 

a la pavimentadora 
- Posada en obra del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
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- Acabat superficial 
- Protecció i curat del formigó fresc  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície de la capa ha de ser uniforme i sense segregacions.  
L'amplària de la capa no ha de ser inferior en cap cas, a la prevista a la DT.  
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent i rasant especificat a la DT o, en el seu 
defecte, el que especifiqui la DF.  
Resistència a compressió simple a 28 dies, segons UNE-EN 12390-3: >=15 MPa  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors 
de la taula 551.6 del PG 3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviacions en planta: <= 30 mm  
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible 
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries 
per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran 
defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
S'ha de fer un tram de prova >= 100 m amb el mateix equip, velocitat de 
formigonament, gruix i amplada que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense l'aprovació del tram de 
prova per la DF.  
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, es realitzarà 
amb maquinària que compleixi els requisits indicats a l'apartat 551.4 del PG 3 
vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
El transport del formigó fins al lloc de posada en obra es realitzarà el més 
ràpid possible, i quan es faci en camions oberts es protegirà de la pluja o 
dessecació.  
Si el transport es realitza amb camions sense elements d'agitació, la 
descàrrega del formigó es realitzarà en un temps màxim de 45 minuts des de la 
introducció del ciment i dels àrids a la pastadora.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les 
precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 
indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar 
constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment 
els 35°C.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui 
provocar desperfectes en el formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF 
podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per 
tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 
favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C.  
No es formigonarà sobre superfícies amb temperatura inferior a 0ºC.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota 
l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó 
d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i 

contaminacions.  
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i 
el més a prop possible del lloc definitiu de col·locació  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació 
del personal i evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i 
acondicionats per a protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals, s'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al 
llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. El junt ha d'estar a una 
distància <= 50 cm de qualsevol junt longitudinal previst en el paviment de 
formigó.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, 
o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un 
inici de l'adormiment al front d'avanç.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície 
del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha 
d'utilitzar formigó no estès.  
Abans que comenci l'adormiment del formigó es donarà a la seva superfície un 
acabat llis i homogeni.  
En el cas que sigui necessari, durant el primer període d'enduriment, el 
formigó es protegirà contra el rentat per pluja, la dessecació ràpida i els 
refredaments bruscs o congelació, amb el procediment autoritzat per la DF.  
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de 
cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció 
és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, 
es disposarà un junt transversal.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen d'acord amb les indicacions 
de l'article 551.5.9 del PG 3 vigent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies 
següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de 
junts i la comprovació de la regularitat superficial.  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de 
circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps, 
excepte indicació contrària de la DF.  
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es 
mantindrà net. No tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle 
de 3 m (NLT-334).  
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora 
no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i 
als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes 
consecutives sigui <= 1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant 
bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que 
es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a 
guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de 
formigó prèviament construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per 
a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha 
d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i 
mai abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 
28 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a 
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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)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó magre.  
- Execució d'un tram de prova.  
- Control del procés de fabricació del formigó.  
- Mesura de la temperatura i humitat ambient.  
- Mesura de la consistència del formigó.  
- Comprovació del gruix estès.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 551.9 del PG 3 vigent; els 
controls del tram de prova seran els indicats a l'apartat 551.6.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es 
procedirà 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.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Gruix de la capa 
- Homogeneïtat del formigó 
- Resistència a compressió simple del formigó 
- Verificació de l'aspecte superficial de la capa 
- Verificació de l'absència de defectes superficials importants 
- Regularitat superficial, mitjançant determinació de l'Índex de Regularitat 

Internacional (IRI), segons NLT-330  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 551.9 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es defineix com a lot de control la part de capa de formigó magre executada 
que no supera els límits de:  
- Superfície màxima = 3500 m2 
- Longitud màxima = 500 m 
- Temps d'execució <= 1 dia  
Els criteris de presa de mostres per a cada element a controlar seran els 
indicats a l'article 551.9.4 del PG 3 vigent.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
S'adoptaran els criteris indicats a l'apartat 551.10 del PG 3 vigent.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G97 -  RIGOLES 
 
G971 -  BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9715F11. 
 
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 base per a rigola, amb formigó en massa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Base per a rigola:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura  
  
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva 
massa.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix 
nivell que la base de formigó de la vorada.  
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
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 5.9 de 
l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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%  
  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i 
sense que es produeixin segregacions.  
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària 
l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  
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 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es 

col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G97 -  RIGOLES 
 
G974 -  RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G97433EA. 
 
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.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
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:  
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C i sense pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a 
l'estiu, 48 h a l'hivern.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es 

col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9F5U006. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb 

morter  
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  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, 
uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a 
dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons 
l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran 
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més 

de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent 

que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions 

o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
col·locació o el que indiqui la DT.  
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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.  
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 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 

GBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA24511,GBA1F511,GBA31511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb 
finalitats informatives i reguladores del trànsit.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 
- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  
- Marques vials 'in situ' 
- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un 
material base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o 
de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació 
del sistema.  
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per 
termoplàstics.  
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, 
visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts 
en aquesta norma.  
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  
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- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 3,0 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  
  
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o 
post-barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter 
retrorreflectant.  
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà 
reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, 
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.  
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de 
post-barrejat afegides al material base:  
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  
  
MARQUES VIALS EN CARRETERES:  
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, 
d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització 
horitzontal de carreteres amb trànsit convencional.  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la 

retrorreflexió en sec i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la 

retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.  
- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i 
mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a 
l'emmarc de marques vials per a millorar el seu contrast. 

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, 
utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les 
característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de 
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i 
vermell respectivament.  
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques 
de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, 
calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la 
durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, 
complirà:  
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4  
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran 
compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar:  
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la 

marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts 

a la taula 700.10 del PG 3 vigent.  
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de 
garantia, han de complir amb les característiques especificades a la taula 
700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 

700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
 
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.  
No podrà aplicar-se la marca vial:  
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de 
protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 
la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del 
sistema de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que 
inclouran com a mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els 
requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i 
caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1.  
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la 
presentació de la declaració del contractista, que per a cada màquina a 
utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 
135277-1:  
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina  
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de 
línies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a 
l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord 
amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels 
ajustos realitzats.  
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials 
aplicades siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el 
paviment.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca.  
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el 
substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca 
vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial 
adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó.  
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, 
s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb 
un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà 
eflorescències, ni reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb 
la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència 
suficient.  
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.  
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S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
 
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 en 
l'eix de la marca sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament 
del paviment a pintar.  
  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la 
superfície realment executada sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament 
del paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y 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.  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. 
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  
- Revisió de la data de fabricació dels materials.  
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la 

següent informació:  
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips 

d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de 

treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 

característiques de la marca vial aplicada.  
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a 

l'acta d'ajust de la maquinària.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  

  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les 
dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 
del PG 3 vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els 
següents supòsits:  
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 

700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a 

l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les 

dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 

20%.  
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin 
estat rebutjades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es 
realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, 
si compleixen els requisits especificats.  
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els 
dos mètodes:  
- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del 

PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància 
retrorreflexada en sec.  

- Mètode d'assaig continu:  
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada 

en sec. 
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres 

característiques addicionals.  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el 
període de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les 
característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de 
garantia, els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 
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700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell 
respectivament.  
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin 
estat rebutjades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD5 -  DRENATGES 
 
GD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5ZRE01. 
 
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  
- Filtre per a bonera sifònica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les 
parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar 
sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les 
parets de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que 
el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament:  ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

____________________________________________________________________________ 
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL 
 
H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1431101,H1465275,H1485800,H1411111,H145D002,H147D102,H1432012,H1445003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un 
o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així 
com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin 
específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del 
treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i 
dels factors de molèstia  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que 
motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos 
addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:  
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com 
l'estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos 
EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en 
relació amb el risc o riscos corresponents.  
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i 
instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, 
sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:  

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de 
l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions 
periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge 
proporcionat pel fabricant  
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció 
de:  
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que 
no hagin pogut evitar-se  
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells 
en els que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En 
aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de 
l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut 
l'usuari.  
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn 
en el qual ho ha d'utilitzar.  
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. 
No es permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les 
característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.  
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi 
el risc.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades 
sobre el cap, serà perceptiva la utilització de casc protector.  
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la 
protecció específica d'ulls i oïdes.  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de 
bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, 
muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de 
gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i 
conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert 
i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de 
transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials  
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva 
proximitat a màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi 
acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà 
obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se 
els llaços, cintes i adorns sortints.  
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l'ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica 
de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).  
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització 
d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
:  
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials 
fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
S'han de tenir en compte els aspectes següents:  
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 
completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-
entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com 
els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o 
tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions 
laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer 
servir ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible 
i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de 
ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.  
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones.  
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell 
de la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el 
visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva 
de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment 
prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar.  
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada 'Caixó de soldador' amb espiell de vidre fosc protegit per un altre 
vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de 
l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas 
inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.  
Característiques dels vidres de protecció:  
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres 

seran de color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica 
suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i 
impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i 
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, 
tradicional de les ulleres de picapedrer  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats  
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de 
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà 
obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització 
que calgui adoptar.  
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin 
de suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius 
similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús 
de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.  
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la 
cara, verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció 
dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats 
amb gas, quan puguin existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència 
d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan 
pugui desprendre's pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de 
clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les 
que existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic  
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a 
l'ambient una concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells 
llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 
tòxics en suspensió.  
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel 
fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement 
la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si 
no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.  
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució 
'tradicional'.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, 
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etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per 
evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, 
cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, 
malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o 
riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge 
màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants 
tipus cirurgià.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es 
dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en 
funció de l'activitat:  
- Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció.  
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Construcció de sostres  
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en 
cas de penetració de masses en fusió:  
- Soldadors  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de 
botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i 
fosfatada per evitar la corrosió.  
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, 
es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  
tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del 
cos al bloc del pis.  
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, 
que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la 
realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o 
enderrocs.  
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir 
calçat aïllant sense cap element metàl·lic.  
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà 
desfer-se'n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de 
partícules incandescents.  
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran 
antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de 
perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable 

l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, 
simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, 
amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.  
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els 
requisits màxims de defensa davant d'aquestes.  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà 
perceptiu l'ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb 
arnès).  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura  
Aquests cinturons compliran les següents condicions:  
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al 
cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de 
fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que 
no podran anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un 
diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de 
contacte amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en 
cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre  
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva 
resistència. La llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies 
el més curtes possibles.  
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida 
útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà 
individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.  
  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats:  
- Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient 
calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques  
- Roba de protecció anti-inflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus  
- Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi 
d'orientar-se cap el cos.  
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
  
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
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meteorològiques compliran les següents condicions:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació  
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per 
tal motiu és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, 
tèrmics.  
  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari 
compliran les següents característiques:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari  
  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió 
elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o 
al seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de 
seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de 
validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el 
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les 
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de 
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  
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H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL 
 
H15 -  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H15118D1,H152J105,H152U000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i 
interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte 
amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  
- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla 
electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb 
mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i 
sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta 
ignífuga i xarxa de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment  
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a 
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l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i 
sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb 
estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 
sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin 
els riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control 
protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per 
tercers, exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o 
bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en 
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions 
indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us 
del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun 
EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es 
obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser 
protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar 
proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els 
mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de 
treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una 
alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element 
estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al 
muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa 
tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima 
de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir 
en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons 
norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit 
vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al 
sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 
cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 
m si no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als 
sostres.  
  
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de 
la mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o 
la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de 
caiguda d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte 
previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui 
afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions 
d'ús són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació 
no representa un perill per a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les 
instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació 
dels SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d'haver aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones 
perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació 
dels SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, 
d'acord amb les instruccions del fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús.  
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BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra 
les caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al 
procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de 
la xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, 
la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra 
(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el 
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les 
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación  
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para 
los límites de instalación.  
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H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀLꞏLIQUES 
 
H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
H6AA2111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els 
angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les 
empentes i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements 
auxiliars.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut 
en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons 
procedeixi.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels 
següents principis generals:  
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de 
seguretat i protecció per part dels projectistes i responsables de la 
seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació 
en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
els establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, 
prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i 
solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes 
al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual 
dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat 
immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc 
general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el 
rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a 
l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que 
justificava el seu emplaçament.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 
la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el 
cas dels senyals 'SENTIT PROHIBIT' i 'SENTIT OBLIGATORI' en calçades 
divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a 
l'eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents 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'esplanada de 
la carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  
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 

totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-
se, segons les circumstàncies, els següents elements:  
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, 
des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos 
necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill 'OBRES' 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, 
TR  5, TR  6, TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, 
ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic 'ALTERNATIU' es durà a terme per un dels següents 
sistemes:  
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. 
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: 
El sistema de 'testimoni' està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador.  
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic 
alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. 
Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 
(direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 
recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 
major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant 
i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la 
DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  
  
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
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sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 
dispositivos indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBC -  ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00,HBC12100,HBC1B001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits 
que no es desitja que siguin ultrapassats.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels 
següents principis generals:  
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat 
i protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema 
d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en 
qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i 
serà fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que 
justificava el seu emplaçament.  
  
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:  

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver 
col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, 
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element 
de defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de 
superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD 
(barrera 'Jersei' o barana metàl·lica).  
- 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 l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents 
precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies 
(vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en 
el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.  
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària 
superior a 500 vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les 
bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre 
cadascuna de les bandes vermelles.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant 
i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la 
DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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 
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de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

HM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
HM3 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible 
i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general 
d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de 
productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 
incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors 
mòbils  
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions 
del projecte, verificar:  
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d'incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la 
DF. S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb 
un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres 
elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i 
productes inflamables, etc.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  
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HQ -  EQUIPAMENTS 
 
HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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HQU1H110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en 
condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament 
les casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament 
assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, 
s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el 
personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 
qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de 
cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció 
'in situ' d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, 
superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 
comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de 
qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, 
havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de 
la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu 
entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals 
o paràsits.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel 
fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el 'Manteniment Predictiu' sobre el 
'Manteniment Preventiu' i aquest sobre el 'Manteniment Correctiu' (o reparació 
d'avaria).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:  
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 

comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual 
(intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció 
d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.  
  
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo.  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación  
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K218D7BZ,K218A210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments 
verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec 
per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no 
te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una 
utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques 
que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva 
posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o 

d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu 
interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per 
a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a 
la seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, 
protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 
contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a 
la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on 
intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent 
criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
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.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es 
faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les 
humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
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.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements 
estructurals que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
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 Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest 
és estable i l'alçària és <= 2 m.  
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.  
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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 veïnes, 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.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
  
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE 
PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat 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  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2194721,K2194421. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o 
desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment 
que resti siguin rectes i uniformes.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap 
utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una 
utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques 
que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva 
posició original.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on 
intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent 
criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de runa sobre camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es 
faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les 
humitats. Han d'estar separades del terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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 pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o 
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona 
amplia i arrecerada.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
  
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent 
en el qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni 
debilitar les voltes, bigues o biguetes.  
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-
se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en 
cap cas.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, 
ARRENCADA DE RECRESCUT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
  

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  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K222141C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 
d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma 
contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments 
realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les 

dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la 

vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
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SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 
que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, 
que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que 
té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la 
DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les 
esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita 
de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de 
la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, 
per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins 
al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar 
un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per 
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 
m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una 

possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la 
DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua 
dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i 
les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de 
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament 
del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, 
de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu 
defecte el que estableixi la DF.  
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup 
anterior no estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar les 
empentes del terreny.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern 
al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la 
presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització 
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la 
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seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 
cimientos DB-SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
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K4 -  ESTRUCTURES 
 
K45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
K45R -  REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45RU501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de 
materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de 

pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que 
es vulguin eliminar.  
S'han considerat els tipus de neteja següents:  
- Sistemes a base d'aigua:  

- Aigua nebulitzada 
- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en 

paraments murals d'interès històric-artístic) 
- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-

artístic) 
- Apòsits aquosos amb materials absorvents  

- Sistemes a base de detergents o productes químics:  
- Agents quelants en suspensió en un gel 
- Resines d'intercanvi iònic 
- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.  

- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a 
les unitats d'obra on intervenen conservadors-restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent 
criteri:  
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  
  

CONDICIONS GENERALS:  
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, 
escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de quedar alterada la textura 
superficial del parament.  
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives 
requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat 
inferior als 50 km/h i sense pluja.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc 
de gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals a la superfície o 
formació de taques.  
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més 
convenient que deixi el material net sense deteriorar immediata o 
posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.  
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents 
zones de la façana per veure l'efecte de la neteja sobre el material.  
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de 
protegir els elements més dèbils de la façana o els que no es netegen.  
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més 
fort que l'element a netejar  
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses 
o molt deteriorades.  
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S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a 
tractar.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a 
prop de l'àrea a netejar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, 
EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K76 -  MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7613A1Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de 
làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla 
- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu 
- Sense adherir 
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides o semiadherides:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
Membrana no adherida:  
- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
Membrana fixada mecànicament:  
- Neteja i preparació de la làmina 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Col·locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per 
impermeabilitzar.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions 
(bonys, arrugues, etc.).  
Ha de ser estanca.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la 
superfície.  
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, 
excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació 
del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.  
No ha de quedar tibada.  
La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per 
bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de 
ser la indicada en la DT o, en el seu defecte, la que estableixi la DF.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats 
o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de 
l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de 
coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents.  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i 
ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. L'extrem de la membrana ha 
de quedar encastat dins d'una regata o fixat al parament amb un perfil 
d'acabament. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada.  
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària.  
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb 
premsa.  
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats 
segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
- Angles:  >= 135° 
- Radi:  >= 2 cm  
Acords amb els paraments verticals:  
- Fets a obra:  8 cm 
- Vulcanitzats:  >= 2,5 cm  
Cavalcaments:  
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
- Cavalcaments:  ± 5 mm  
  
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
Ha de quedar totalment adherida al suport.  
Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució i 
amb fixacions mecàniques.  
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.  
El nombre i la separació entre les fixacions ha de ser l'indicat a la DT o, en 
el seu defecte, el que determini la DF.  
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SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:  
El segellat ha de tenir la llargària prevista.  
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la 
superfície uniforme.  
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 
5°C i 35°C.  
Característiques del suport:  
- Pendent:  

- Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30% 
- Sense adherir:  <= 3% 
- Clavada:  >= 30%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb 
betzina les zones per unir. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix 
punt.  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques 
dels seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o 
materials.  
  
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses 
d'aire.  
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina.  
  
MEMBRANA NO ADHERIDA:  
La col·locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre 
l'entrada d'aigua sota la membrana.  
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les 
unions.  
  
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:  
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).  
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.  
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels 
acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, 
utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i 
cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 

peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments 

entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, 
encontres, desguassos i junts.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat segons UNE 104400  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els defectes d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
 
K812 -  ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8121312. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Enguixats aplicats en paraments interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  
- Formació d'aresta o de racó  
- Execució de reglada de sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enguixat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Enguixat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta o de racó:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície  
Execució de la reglada de sòcol:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre 
setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres 
defectes.  
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o 
corbats, aplomada.  
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla 
que els paraments.  
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o 
corba segons els paraments.  
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma 
harmònica els dos paraments.  
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:  
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+  
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de 
ser les mateixes exigides als paraments que els formen.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 
35°C.  
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els 
paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es 
poden repicar abans.  
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben 
aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als paraments, a les 
cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.  
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el 
mateix guix.  
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta 
de guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels 
paraments.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la 
DF.  
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant 
l'adormiment.  
  
ACABAT LLISCAT:  
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix 
s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.  
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix 
s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el 
regle i la segona de lliscat.  
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part 
superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT:  
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 <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura 
en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és 
ara bastiments que s'hagin embrutat.  
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FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les 
obertures de les quals formin part, d'acord amb els criteris següents:  
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  
- Aplicació del revestiment  
- Acabat de la superfície  
- Formació d'arestes i reglades de sòcol  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K83 -  APLACATS 
 
K83Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K83Z374Z. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat col·locats en paraments 
horitzontals o verticals, fixats amb guix o amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament. Si cal, s'han de 
col·locar sobre una reglada de morter mixt 1:2:10. 
S'han de fixar els perfils a tot el perímetre dels paraments.  
El conjunt acabat ha de formar una superfície plana i horitzontal o aplomada.  
Els perfils han de quedar alineats.  
Amplària dels junts entre perfils:  <= 5 mm  
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els eixos dels perfils:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Nivell: ± 5 mm  
- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m  
- Alineació entre perfils consecutius:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  
 
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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K84 -  CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8411C50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, 
suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements 
singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, 
cortiners, etc.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques d'escaiola  
- Plaques de fibres minerals o vegetals  
- Plaques de guix laminat i transformats  
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  
- Làmel·les de PVC o metàl·liques  
- Plaques de fusta  
S'han considerat els tipus de cel ras següents:  
- Per a revestir, sistema fix  
- De cara vista, sistema fix  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, 

nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i 

suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama 

de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les 
plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb 
el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la 
norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, 
planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per 
verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics 
o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes 
està dins dels límits de resistència del sistema de suports.  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han 
d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als 
perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 
1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral 
ha de ser més gran de 10 mm.  
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver 
peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran 
esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a 
una subestructura independent de la del cel ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, 
difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del 
cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del 
fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques 
especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que 
conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les 
pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.  

Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  
  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, 
a tot el perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons 
han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels 
perfils de l'entramat sigui l'exigida.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 
fabricant.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes 
següents:  
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució 

completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es 

fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  
estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a 

assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions 

de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions 
(llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del 
cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments 
afegits, etc.)  

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui 
estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la 
temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest 
tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat 
del sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats 
(revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
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 l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de 
ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels 

punts de suspensió.  
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures 

existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la 
fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la 
neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el 
procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 
d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i 
suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat 
de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara 
plaques, lames, etc.  

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els 
punts singulars.  

  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 
completar el cel ras.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i 

l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be 
estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K874 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K874112Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, 
per a aplicar posteriorment els recobriments d'acabat.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Graus de preparació de les superfícies d'acer 
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent 
- Passivat de perfils laminats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Graus de preparació de les superfícies d'acer:  
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur 
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro 
- Eliminació de la pols resultant 
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa  
Neteja amb raig de sorra i detergent:  
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Aplicació de raig de sorra 
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions 
- Neteja de la zona de treball  
Passivat:  
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació de l'emprimació 
- Aplicació del morter en dues capes  
GRAUS DE PREPARACIÓ:  
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica. 
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.  
NETEJA I PREPARACIÓ:  
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials 
adherits.  
PASSIVAT:  
El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni 
porus.  
El morter ha d'estar adherit a la base.  
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Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és 
superior a 50 km/h.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a 
tractar.  
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han 
de tractar, i s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
GRAUS DE PREPARACIÓ:  
El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es 
repetirà en sentit perpendicular  
PASSIVAT:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.  
S'ha d'aplicar una capa d'imprimació per tota la superfície que hagi de quedar 
en contacte amb el morter.  
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si 
l'anterior no esta completament seca.  
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s'ha 
d'aplicar abans del temps màxim establert.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
GRAUS DE PREPARACIÓ:  
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la 
aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la 
limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de 
substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los 
recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

K8 -  REVESTIMENTS 

 
K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K878 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K878C5K0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de 
materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de 
pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que 
es vulguin eliminar.  
S'han considerat els tipus de neteja següents:  
- Sistemes a base d'aigua:  

- Aigua nebulitzada 
- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en 

paraments murals d'interès històric-artístic) 
- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-

artístic) 
- Apòsits aquosos amb materials absorvents  

- Sistemes a base de detergents o productes químics:  
- Agents quelants en suspensió en un gel 
- Resines d'intercanvi iònic 
- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.  

- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a 
les unitats d'obra on intervenen conservadors-restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent 
criteri:  
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  
  

CONDICIONS GENERALS:  
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, 
escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de quedar alterada la textura 
superficial del parament.  
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies 
nocives, ha de restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de 
facilitar l'absorció dels productes de conservació en les successives etapes 
de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre cap 
canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni 
produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de 
ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.  
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el 
grau de conducció adequat.  
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives 
requerides per la DF.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat 
inferior als 50 km/h i sense pluja.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc 
de gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals a la superfície o 
formació de taques.  
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més 
convenient que deixi el material net sense deteriorar immediata o 
posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.  
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents 
zones de la façana per veure l'efecte de la neteja sobre el material.  
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de 
protegir els elements més dèbils de la façana o els que no es netegen.  
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més 
fort que l'element a netejar  
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses 
o molt deteriorades.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a 
tractar.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a 
prop de l'àrea a netejar.  
  
SISTEMES A BASE D'AIGUA:  
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.  
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat 
excessiu de la pedra inferior per escorriment.  
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a 
la neteja.  
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas 
d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, 
sulfats i nitrats.  
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha 
d'exercir cap força mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha 
d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No s'ha de practicar 
sobre pedres molt poroses o molt alterades.  
  
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:  
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui 
per tot el parament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, 
EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
  
NETEJA AMB BISTURÍ:  
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

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

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K89 -  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K894ABJZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de 
materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és 

el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, 
necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 
d'acabat  

  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les 
cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir 
d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una 
fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes 
toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta 
de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina 
s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles 
defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de 
vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 
òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment 
o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les 
dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb 
pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents 
consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 

preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color 
diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 
l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona 
adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les 
sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura 
en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les 
especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments 
segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una 
superfície envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona 

aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I 
del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element 
metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  

 

  

_______________________________________________________________ 
 

  

 
 
Barcelona, Maig de 2.018 
L’Enginyer Autor del Projecte 
 
 
 
 
Víctor Obradors Melcior 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
ODC Works Management Services, S.L. 
 
 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES, IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE  PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC. CLAU:TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS DE LOT 2 
  



MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES, IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE  PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC. CLAU:TA-16248 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

LOT 2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

1 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS. LOT 2 

ÍNDEX 
 
 

B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES (CT) 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES (CT) 
B032 - SAULONS (CT) 
B037 - TOT-U (CT) 
B039 - GRANULATS PER A PAVIMENTS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS (CT) 
B053 - CALÇS (CT) 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS (CT) 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA (CT) 
B06F - FORMIGONS MAGRES (CT) 
B06M - FAMÍLIA 06M 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL (CT) 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS (CT) 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES (CT) 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS (CT) 
B0AC - CABLES (CT) 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS (CT) 
B0D8 - PLAFONS (CT) 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS (CT) 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS (CT) 
B141 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 
B143 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 
B144 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 
B145 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
B146 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
B147 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
B148 - ROBA DE TREBALL 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS LOT 2 
 

2  

  
 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES (CT) 
B151 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
B152 - MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
B15Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT (CT) 
B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT 
B2 - MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
B2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
B2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZH - CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS (CT) 
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES (CT) 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B64 - MATERIALS PER A TANQUES METÀLꞏLIQUES 
B64M - TANQUES D'ACER (CT) 
B64Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀLꞏLIQUES (CT) 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J5 - SEGELLANTS (CT) 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS  
B89 - MATERIALS PER A PINTURES (CT) 
B897 - MATERIALS AUXILIARSPER A PINTURES  
B89Z - PINTURES, PASTES I ESMALTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS (CT) 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES (CT) 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES (CT) 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS (CT) 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ (CT) 
B9F1 - PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT (CT) 
B9Z - MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
B9ZP - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB3 - REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLꞏLICS 
BB32 - REIXES D'ACER 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR (CT) 
BBBA - SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 
BBBU - SENYALS DE TRANSPORT 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL (CT) 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS (CT) 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC13 - VIDRES IMPRESOS (CT) 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES (CT) 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS (CT) 
BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS (CT) 
BGG - TRANSFORMADORS 
BGGP - ELEMENTS FOTOVOLTÀICS 
BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES (CT) 
BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
BHQC - PROJECTORS PER EXTERIORS AMB LÀMPADES LED 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT (CT) 
BHWQ - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PROJECTORS EXTERIORS 
BM - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS (CT) 
BOCA5K6 - POLICARBONATS COMPACTES 
BOG1 - PEDRES NATURALS 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
BQ11 - BANCS DE FUSTA 
BQ3 - FONTS (CT) 
BQ31 - FONTS PER A EXTERIORS 
BQF - EQUIPAMENTS ESTACIONS FERROVIÀRIES 
BQF1 - MOBILIARI ESTACIONS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS (CT) 

 

C - MAQUINÀRIA 
C1 - MAQUINÀRIA 
C11 - MAQUINÀRIA TRENCADORA 
C110 - MAQUINÀRIA TRENCADORA 
C13 - MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES 
C131 - CARREGADORES EXCAVADORES 
C133 - ANIVELLADORES I COMPACTADORES 
C15 - MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ 
C150 - MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ 
C17 - MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS 
C170 - MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS 
C17A - PLANTES ELABORADORES 
C1B - MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS 
C1B0 - MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
C1R - MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS 
C1RA - SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS 
C2 - EINES 
C20 - EINES 
C200 - EINES 
CZ - MAQUINÀRIA ESPECIAL 
CZ1 - EQUIPS AUXILIARS 
CZ11 - GRUPS ELECTRÒGENS 
CZ12 - COMPRESSORS 
CZ17 - MAQUINÀRIA PER A RAIGS A PRESSIÓ 

 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
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D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS (CT) 

 

E - PARTIDES D'OBRA DE TRANSPORTS - ARQUITECTURA 
E4 - ESTRUCTURES 
E44 - ESTRUCTURES D'ACER (CT) 
E44Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'ACER 
E5 - COBERTES 
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5ZJ - CANALS EXTERIORS (CT) 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E6M - ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA 
E6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA (CT) 
E8 - REVESTIMENTS 
E89 - PINTATS (CT) 
E894 - PINTAT D'ESTRUCTURES 
E8J - CORONAMENTS 
E8J4 - CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA NATURAL (CT) 
E9 - PAVIMENTS 
E92 - SUBBASES 
E921 - SUBBASES DE TOT-U (CT) 
E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
E9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS (CT) 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB3 - REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLICS 
EB32 - REIXES D'ACER (CT) 
EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC13 - VIDRES IMPRESOS (CT) 

 

F - PARTIDES D'OBRA DE TRANSPORTS - URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT (CT) 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS (CT) 
F224 - REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS (CT) 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES (CT) 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CT) 
F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
F6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
F6A2 - TANQUES AMB PLANXES METÀLꞏLIQUES (CT) 
F8 - REVESTIMENTS F89 - PINTATS (CT) 
F898 - PINTAT DE PARAMENTS F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ (CT) 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ (CT) 
F9F1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ (CT) 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS (CT) 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES (CT) 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC (CT) 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ (CT) 
FG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
FGG - TRANSFORMADORS (CT) 
FGGP - CAPTACIÓ SOLAR 
FH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS (CT) 
FHM1 - COLUMNES 
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS (CT) 
FHQC - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES LED 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS (CT) 
FQ11 - BANCS DE FUSTA 
FQ3 - FONTS (CT) 
FQ31 - FONTS PER A EXTERIORS 

 

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 (CT) 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT (CT) 
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS (CT) 
G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES (CT) 
G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS (CT) 
G3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
G31 - RASES I POUS 
G315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CT) 
G3L - CONTENCIÓ DE TALUSSOS 
G3LA - EMPERNATGES (CT) 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G92 - SUBBASES 
G921 - SUBBASES DE TOT-U (CT) 
G93 - BASES 
G931 - BASES DE TOT-U (CT) 
G937 - BASES DE FORMIGÓ MAGRE (CT) 
G96 - VORADES 
G965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ (CT) 
G97 - RIGOLES 
G971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES (CT) 
G974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT (CT) 
G9E - PAVIMENTS DE PANOT (CT) 
G9E1 - PAVIMENTS DE PANOT 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL (CT)  
GBA3 - MARQUES SUPERFICIALS 
GBAU - MARQUES SUPERFICIALS ESPECIAL  
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES (CT) 
GD7 - CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
GD7F - CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS AMB TUB DE PVC (CT) 
GDD - PARETS PER A POUS (CT) 
GDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A POUS 

 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS (CT) 
H141 - PROTECCIONS DEL CAP 
H143 - PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 
H144 - PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 
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H145 - PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
H146 - PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
H147 - PROTECCIONS DEL COS 
H148 - ROBA DE TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COLꞏLECTIVES (CT) 
H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
H152 - PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀLꞏLIQUES 
H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER (CT) 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀLꞏLIQUES 
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER (CT) 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL (CT) 
HBBA - SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 
HBC - ABALISAMENT (CT) 
HBC1 - ABALISAMENT 
HM - INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS (CT) 
HM31 - EXTINTORS 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS (CT) 

 

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'ED. 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES (CT) 
K4 - ESTRUCTURES 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K45R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ (CT) 
K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COLꞏLOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4DE - APUNTALAMENT AMB BASTIDES (CT) 

 

M - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ  
M8 - REVESTIMENTS 
M8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ (CT)  
M8B4 - ANTIGRAFFITTI 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables 
per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o 
curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o 
pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 
estudis especials.  
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 
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- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà 
obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals 
de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels 
assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de 
comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'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 a 
l'amasat ni per al curat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0310500,B0312500,B0314500. 
 
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:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits 
d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que 
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 freqüent 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 més 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 àrids 
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 l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 
de l'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 sèrie 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 
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- 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 l'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, dolomític; 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  
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 
petrogràfic, 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 l'UNE 146.508 
EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus 
següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 

IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 

I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició 

IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 

cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al 
tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o 
d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que 
presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació 
expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs 
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que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 
pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament 
dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica 
DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de 
subministrament proporcionat pel 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 l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a 
les toleràncies de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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 àrids 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 
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marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 
projecte i de l'article 28 de l'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 l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 
subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, 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 DF ha de poder 
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel 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 d'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'hauran 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 dolomítiques 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 següent:  
- 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'ús no 
estructural.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0322000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte 
el que determini la DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o 
química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions 
perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin 
contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, 
margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en 
pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que 
es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
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estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han 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  
 
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 procedència 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 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Coeficient de desgast de 'Los Angeles' (UNE-EN 1097-2)  
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat 

és menor.  
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència 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.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000,B037R000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de 

graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o 

parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
  
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.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, 
resistent i de granulometria uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o 
química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a 
estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin 
afectar la durabilitat de la capa on es col·loqui.  
  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, 
total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus 
de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin 
amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el 

material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  
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- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas 

d'àrids reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, 
segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 
933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics 

(ZAD20): < 35  
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  

- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics 

(ZAD20): < 40  
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-
EN 933-1: < 1% en massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de 
l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 

103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    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, segons UNE-EN 933-2, ha de ser 
inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, 
haurà de complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de 
ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els 
valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
 
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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con 
conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex 
ZA de la norma UNE-EN 13242.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la 
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El 

símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 

2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
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- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al 

sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús 

previst. 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la 

norma UNE-EN 13242.  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert a la DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui 
matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de 
treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada 
procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles 
es determinarà:  
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, 

blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es 
realitzaran els següents assaigs d'identificació i caracterització del 
material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, 

blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i 
UNE 103104. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-

5. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència 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:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del 
mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es 
seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a 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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B051E201,B0512401,B051U024,B051U012. 
 
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:  
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- 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 pública, l'acord de Govern de 
la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea 
o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva 
traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes 
definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de 
volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i 
d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no 
s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) 
superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
  
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  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM 
IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components 
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al 
capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-
1.  
  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i 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, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que 
les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que 
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ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes 
que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 
17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de 
mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents 
als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la 
norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, 
ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación 
de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 
diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 
para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles 
per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent 
informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 

control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 

característiques i prestacions declarades atenent a les seves 
especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 

components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al 

límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 
mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
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- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà 
d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-

08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al 

marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 

956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la 

següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 

956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del 

producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 

efectes  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera 
oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques 
físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs 
d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de 
recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta 
documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia 

del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la 

documentació precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre 
el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o 
barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el 
cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no 
conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de 
ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de 
ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs 
d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de 
control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els 
assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, 
mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el 
etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, 
quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin 
símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no 
resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin 
els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es 
repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec 
existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en 
les dues mostres són satisfactoris.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format 
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 aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  
  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  
  
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una 
pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas.  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades 
del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, 
determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en 
pes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de 
mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges 
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà 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 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la 
conformidad.  
  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o 
estabilización de suelos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, 
arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i 
per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de 
característiques.  
A l'embalatge, o bé 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 calç 
- 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 l'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 calç 
- 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, i verificació 

documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, 
la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de 
recepció, segons UNE-EN 459-2:  
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions 
atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan 
ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques 
desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es 
realitzaran els següents assaigs:  
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els 
criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o 

fracció.  
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma 
UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra 
per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en 
recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador 
de calç ho sol·licita.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 
especificacions establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la 
conté apareix en estat grumollós o aglomerat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055U320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Emulsions bituminoses  
- Betum asfàltic  
- Betum modificat amb polímers  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites 
partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució 
aquosa, amb un agent emulsionant.   
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, 
obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i 
amb viscositat elevada a temperatura ambient.  
  
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.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació 
del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin 
la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Càrrega de partícules: Polaritat positiva  
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes 
carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats.  
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 
13808 segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació  
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.  
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament 

al trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  

- ADH: reg d'adherència 
- TER: reg termoadherent 
- CUR: reg de curat 
- IMP: reg d'imprimació 

- MIC: microaglomerat en fred 
- REC: reciclat en fred  

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 
13808:  
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC  
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, 
segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 
13808: 
  
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-----------------------------------------------------------------------------
--+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  
¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    
¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
--¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               
¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                             
¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦------------------------------------------------------
--¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   
¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 
¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  
¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 
¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  
¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 
¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  
¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 
¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  
¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 
¦Classe2¦Classe2¦ 
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¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   
¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 
¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-----
--¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   
¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 
¦Classe3¦Classe3¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------
--+  
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+-----------------------------------------------------------------------------
-----+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 
¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     
¦ 
¦--------------------------¦--------------------------------------------------
-----¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 
¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       
¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
-----¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      
¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
-----¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  
¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     
¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
-----¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   
-   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       
¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--
-----¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   
¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
-----¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             
¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             
¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------
-----¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  
¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 
¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦--------------------------------------------------

-----¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   
¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------
-----+  
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
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¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta 
d'aigua, de manera que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a 
baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, 
siguin seques o humides.  
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:  
- Convencionals, segons UNE-EN 12591.  
- Durs, segons UNE-EN 13924.  
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.  
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos 
nombres representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb 
l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: 
P.mín/P.màx.  
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima.  
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG 
seguida de quatre nombres, els dos primers representatius de la seva 
penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a 
la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), representatius 
del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a 
la dreta (/) segons el següent format: MG P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.  
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- R.mín: Punt de reblaniment mínim. 
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.  
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:  
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25  
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 

70/100, B 160/220  
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-

54/64  
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, 
UNE-EN 13924-2:  
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam.vaso abert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦ 
¦                         ¦        ¦      ¦      ¦   59/69  ¦   54/64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 15-25¦   35-50  ¦   50-70  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 60-76¦   59-69  ¦   54-64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦   <=0,5  ¦   <=0,5  ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=55 ¦   >=50   ¦   >=50   ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=10 ¦   <=10   ¦   <=10   ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦  De+0,1  ¦  De+0,1  ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦  a +1,5  ¦  a +1,5  ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦          ¦          ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦  TBR ¦   <=-8   ¦   <=-12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt inflam.vaso obert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=245¦   >=235  ¦   >=235  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦  >=99,0  ¦  >=99,0  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S'informarà del valor.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva 
fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics. 
Es consideraran també com betums modificats:  
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques 

independents.  
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al 
mesclador de la planta de fabricació a l'obra.  
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres 
PMB seguides de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva 
penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a 
la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt de 
reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la 
fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final 
s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.  
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 
són:  
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- PMB 10/40-70 
- PMB 25/55-65 
- PMB 45/80-60 
- PMB 45/80-65 
- PMB 45/80-75 
- PMB 75/130-60  
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:  
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+-----------------------------------------------------------------------------
+ 
¦Denominació UNE-EN 14023      ¦   PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  
¦ 
¦                              ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦   75  
¦ 
¦                              ¦  40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 
¦ 
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦         Assajos sobre el betum original      
¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------
¦ 
¦Penet.a 25ºC    ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-
130¦ 
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Punt reblan.    ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Cohesió. Força  ¦13589 ¦j/cm2 ¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  
¦ 
¦ductilitat      ¦13703 ¦      ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC 
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC   ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Recup 25ºC      ¦13398 ¦  %   ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Esta-   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC   ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  
¦ 
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       
¦ 
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 
¦ 
¦(*)     ¦penet. ¦ 1426 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Punt            ¦ ISO  ¦ ºC   ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 
¦ 
¦d'inflamació    ¦ 2592 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       
¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------
¦ 

¦                ¦      ¦      ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-
1¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------
¦ 
¦Canvi de massa  ¦12607 ¦  %   ¦  <=0,8¦  <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦  
<=1,0¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Penet.reten     ¦ 1426 ¦  %   ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦  >=60 ¦  >=60 
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Increm.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦ <=10 ¦  <=10 ¦  <=10 
¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       
¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------
¦ 
¦Dismin.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦   <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦   <=5 
¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦  <=5  ¦       ¦      ¦       ¦       
¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------
+ 
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR: S'informarà del valor.  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la 
temperatura (T) de fabricació:  
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180ºC per a la resta.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir 
l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la 
qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà 
l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa 
vigent o al plec.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran 
d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un 
element adient que permeti prendre mostres.  
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de 
ventilació, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de 
vàlvula per a presa de mostres.  
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a 
microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes 
(>=90%), a temperatura < 50ºC.  
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més 
de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a 
obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de 
transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al 
transvasament ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que 
estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada 
aplicació.  
  
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
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Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la 
temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti 
escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a 
punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre 
mostres.  
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de 
control. Els tancs estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i 
dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu 
emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d'una una 
vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de 
transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu 
transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran 
d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades 
fàcilment desprès de cada aplicació.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de 
temperatura, el temps màxim d'emmagatzematge i la necessitat 
d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.  
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la 
taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de 
sistema d'homogeneització. 
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de 
ser d'eix vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior 
amb forma troncocònica.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA:  
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las 
emulsiones bituminosas catiónicas.  
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de 
las emulsiones bituminosas catiónicas.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes 
para pavimentación.  
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los 
betunes duros para pavimentación.  
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la 
especificación de los betunes especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos 
multigrado.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de 
especificaciones de los betunes modificados con polímeros.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la 
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable:  
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions 

bituminoses:  
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics durs:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics multigrau:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees 
pavimentades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de 
l'etiquetat i marcatge CE corresponent.  
L'albarà ha d'incloure:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum 

modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda.  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:  

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924. 
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.  

- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst  
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva 
composició quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes 
carbonosos, ni betums oxidats.  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents 
característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:  
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

LOT 2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

23 
 
 

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:  

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, 
segons UNE-EN 1426). 

- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons 
UNE-EN 1427). 

- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, 
segons UNE-EN 13588).  

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, 
seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:  
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració 

retinguda, segons UNE-EN 1426). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt 

reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons 

UNE-EN 13588).  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I 
MODIFICATS:  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents 
característiques essencials incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, 
UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:  
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons 

UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons 

UNE-EN 1427). 
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-

EN 13924 o UNE-EN 13924-2). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada 

(resistència al envelliment, segons UNE-EN 12607-1):  
- Penetració retenida, segons UNE-EN 1426. 
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.  

- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, 
multigrau o modificats amb polímers. 

- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums 
modificats amb polímers. 

- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb 
polímers.  

El subministrador haurà d'aportar informació sobre:  
- Temperatura màxima d'escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
- Temps màxim d'emmagatzematge.  
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor 
d'estabilitat a l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la 
validesa dels sistemes de transport i emmagatzematge.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Control de recepció:  
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els 

documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions 
exigides.  

Control addicional:  
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest 

Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i 
almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició 
d'emulsió o lligant.  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control en el moment d'utilització:  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a 
emulsions de trencament lent o termoadherents:  
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.   
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 

13924-2.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho 
consideri oportú) o sobre el fabricat en obra:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció:  
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- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el 
moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà 
durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que 
sigui necessari.  

Control en el moment d'utilització:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- Quantitat de 30 t. 
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs 

d'adherència, imprimació i curat.  
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el 

moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà 

durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que 
sigui necessari.  

Control addicional:  
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc 

d'emmagatzematge.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el 

moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 

300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt 

situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció en betums subministrats en cisterna:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el 

moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control de recepció en betums fabricats en obra:  
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de 

treball. Es prendran de la canonada de sortida de la instal·lació de 
fabricació del lligant.  

Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 

300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt 

situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no 
compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article 
corresponent del PG-3.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300D,B064300B,B064300C,B064500C,B064E26B. 
 
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'acord amb les prescripcions de l'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 per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP 

per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-

55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, 

P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
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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, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les 
especificades 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 exigències 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'us 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 l'EHE-08 
i complir l'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 
següent:  
- 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:  coeficient en funció 
del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid 
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 
32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 
197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM 
II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i 

els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha 
de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats 
i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més 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               ¦ 
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¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors 
s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors 
s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat 
la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). 
Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 

12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm 
UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 
amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà 
major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un 
inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó 
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves 
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a 
mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'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 l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, 
indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
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- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de 
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 
provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes 
s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada 
tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a 
compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests 
assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de 
suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 
37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració 
d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les 
condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu 
de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; 
Nombre de plantes <= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; 

Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran 
del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar 
els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de 
garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 
l'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 característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en 
formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que 
s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 

6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, 

amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte 
s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 
N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de 
dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es 
realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada 

sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a 
flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut 
d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 
28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de 
la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la 
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran 

amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el 
subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig 
granulomètric (UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 
dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de 
la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma 
EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de 
provetes es prendrà d'amassades diferents. 
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Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un 
pel mati i l'altre per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat 
segons les condicions del plec.  
Control 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 conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 

50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 

l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 

l'article 81 de l'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 estadísticament 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 més 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 mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana 
dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
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 número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real 
serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la 
vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats 

anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la 

totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de 
l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram 
de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 
resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a 
la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a 

l'exigida. En altre cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà 

escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis 
cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat 
de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan 
amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la 
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resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir 
tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres 
podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 
reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec 
del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a 
mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la 
pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la 
característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la 
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NPF2P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de 
neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar 
la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i 

la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i 

ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de 
matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a 
un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de 
l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als 
requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 
estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 
0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de 
ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= 
mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica 
mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui 
inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del 
granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la 
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DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves 
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
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  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus 

(HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la 
resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la 
mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  
- Tipus i contingut de ciment 

- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica 

el formigó amb la dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de 
dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma 
EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de 
condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat 
segons les condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, 
s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana 
dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
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B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150,B0710250,B071U005. 
 
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  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre 
terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i 
horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant 
específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de 
maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a 
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i 
parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics 

i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans 
d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer 
en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta 
llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius 
orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció 
química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques 
addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques 

addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i 

adhesius en dispersió millorats).  
  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 

N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 

min)  
  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 

min)  
  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una 
mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components 
bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el 
morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. 
Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum 
de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza 
per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i 
addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica 
(façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima 

del granulat menor o igual al valor que figura especificat 
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- 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 pel 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 pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 

porosos  
- Característiques dels morters endurits:  

- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 

disposicions que li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 

13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte 
directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se 
n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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 de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería.  
  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES 
CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i 

el moment en que està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat 

desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE 
PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter 
amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal 
d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - 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 Prestacions  
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 
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- 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 
l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 
cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions 
de la UNE-EN 1015-11.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE 
RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les 
especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini 

el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si 
aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

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

BEURADES 
 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0813U01,B0818120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als 
morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una 
proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al 
formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves 
característiques, propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat 
latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat 
de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques 
especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  
- Inclusor d'aire/plastificant 
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  
- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada  
  

ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del 
producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en 
les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut 

en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor 

especificat pel fabricant  
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Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de 

referència especificat pel fabricant  
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 
- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps 
d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius  
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en 

formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en 

volum (UNE EN 12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor 

especificat pel fabricant  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó 
o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i 
repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les 
gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 

0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al 

formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de 
la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant 
el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a 
una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa 
quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació 

al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte 
per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir 
fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  
- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació 
aigua/ciment:  
- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min 
després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
- Contingut en aire <= 2% en volum  
  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al 

formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el 
moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència 
al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la 
capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al 

formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment 
de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de 
l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o 
tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó 
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testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  
- 7 dies:  >= 80% 
- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la 
precisió de la proporció desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a 
garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, 
tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a 
la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  
- 28 dies: >= 80% 
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del 

morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat 

pel fabricant   
  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut 
d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles 
d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de 
l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual 
consistència.  
  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té 
per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  

Característiques essencials:  
- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor 

inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la 

del morter d'assaig amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual 
consistència.  
  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del 
formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color 
determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha 
de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i 
enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del 
formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment 
tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de 
silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del 
ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin 
<=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran 
fer servir cendres volants com addició en una quantitat <=20% del pes del 
ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En 
estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del 
pes de ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer 
servir ciment del tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en 
estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminós 
polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són 
arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica 
o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no 
han de repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i 
que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un 
ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó 
haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra 
seca:  
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
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- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 
UNE EN 450 sigui < 10 mm)  
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques:  
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 
- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el 
contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons 
projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a 
mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran 
puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i 
ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els 
requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, 
tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
  
ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a 
granulat fi en la confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos 
ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes 

específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de 
tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb 
etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no 
s'alterin les seves característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació 
i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades 
o altes temperatures.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una 
franja vermella de 70 cm d'amplària.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i 
separant les diverses fraccions granulomètriques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: 
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 
2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 
2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: 
Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
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UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 
3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, 
requisitos y criterios de conformidad.  
  
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de 
qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure 
la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del 
producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva 
efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques 
o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat 

per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents 
dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent 
informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual 
les propietats ja no estan garantides 

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 934-2 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors 

declarats, en el seu cas  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent 
informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual 

les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en 

fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 934-3 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors 

declarats, en el seu cas  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A 
FORMIGONS:  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de 
qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure 
la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del 
producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva 
efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques 
o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
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- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat 
per a realitzar els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
A la fulla de subministrament hi ha de constar:  
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents 
dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries 

granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) 

per a cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat 

per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent 

certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 
934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-
7).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 
934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  
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- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 
934-2).  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar 
mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els 
documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 
certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 
laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu 
vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de 
garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la 
norma UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i 
acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant.  
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com 
el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 
certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 
laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu 
vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de 
garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la 
norma UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les 
especificacions del plec.  
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà 
mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els 
documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A143U0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per 
trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, 
escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les 
especificacions de les taules I i II de l'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 
l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència 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  
 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS LOT 2 
 

40  

  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de 
constar les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias.  
  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos 
generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones 
técnicas de suministro.  
  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de 
vinilo).  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AC -  CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AC112D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, 
telefèrics o funiculars.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de 
cordons.  
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  + 0,05 mm  
- Llargària:  
- Fins a 400 m: + 5% 
- > 400 m: + 20 m/1000 m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i 
etiquetats amb les següents dades:  
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible  
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la 
intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades 
i paral·leles.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, 
semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no 
afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (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  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, 
sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8 -  PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81480. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb 
rigiditzadors per a evitar deformacions.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els 
elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri 
la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la 
pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ1021,B0DZT006,B0DZA000,B0DZU005. 
 
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 elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de 

sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, 

etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 

suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que 
utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves 
característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el 
compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir 
sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la 
reacció amb els àlcalis del ciment   
  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització 

correcta.  
  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua 
o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni 
altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar 
l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es 
tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les 
característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, 
abans de la seva aplicació  
  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un 
encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues 
que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri 
la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta 
pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència 
alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne 
l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de 
càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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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.  
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1431101,B1465275,B1485800,B1411111,B145D002,B147D102,B1432012,B1445003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un 
o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així 
com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin 
específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del 
treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i 

dels factors de molèstia  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de 
control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força 
fora de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la 
seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 
seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d'eficàcia equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que 
motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos 
addicionals ni molèsties innecessàries.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint 
en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en 
els dos casos hauran de complir els següents requisits:   
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes.  
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i 
d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en 
contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de 
ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret 
interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de 'cuirson' o material 
astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser 
reemplaçables fàcilment.  
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense 
perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les 
radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; 
s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques 
fins als 17.000 voltis sense perforar-se  
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, 
encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà 
un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts 
els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) 
s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats  
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per 
altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra 
dels atallatges interiors per altres, totalment nous  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització 
d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, 
indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic 
sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 
completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament 
antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o 
tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer 
servir ulleres de protecció tipus 'panoràmiques' amb armadura de vinil 
flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de 
ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell 
de la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el 
visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva 
de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment 
prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar.  
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en 
defecte amb fibra vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça 
de soldar.  
Vidres de protecció:  
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els 
de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat 
de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a 
ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques:  
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar 
filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment 
tractada o de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als 
usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al 
seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant 
de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per 
evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, 
cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, 

malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o 
riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge 
màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants 
tipus cirurgià.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de 
botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i 
fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, 
es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  
tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del 
cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, 
que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la 
realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i 
enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir 
elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal 
d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, 
amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit 
ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles 
anticlaus.  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques:  
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra 
sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i 
llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al 
cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de 
fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que 
no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un 
diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 
16 mm de diàmetre.  
  
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació.  
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor.  
  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari 
compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
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- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i 
tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i 
les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat 
dissenyat i fabricat de la forma següent:  
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva 
estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components 
de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que 
estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar 
lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions 
o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre 
l'usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps 
d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest 
fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament 
o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la 
morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de 
la resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor 
d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o 
bust, ó 2) L'altura i la cintura.  
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents 
actuacions prèvies:  
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o 
eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se 
seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir 
la seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els 
hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin 
constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se 
seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les 
definides a l'apartat anterior.  
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de 
les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques 
requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que 
compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 
773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i 
organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de 
bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, 
muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de 
gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i 
conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert 
i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de 
transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular:  
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les 
activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials 
fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
Protecció de la cara:  
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció 
dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la 
utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs de soldadura. 
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- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es 
dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en 
funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció  
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Obres d'ensostrat  
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió:  
- Soldadors  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient 
calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques.  
Roba de protecció antiinflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus.  
Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi 
d'orientar-se cap el cos.  
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
  

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió 
elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus 
homogenis, etiquetats amb les següents dades:  
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el 
seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 
3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de 
validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de 
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15Z1500,B151K050,B152U000,B1526EL6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i 
interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte 
amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i 
objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i 
objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i 
objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats 
d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, 
en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual 
figuraran, com a mínim, les següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat 
acreditada, si procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar 
davant  AENOR els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i 
calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols 
i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i 
límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva 
completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius 
establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les 
Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o 
obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips 
de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les 
següents característiques de Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius 
acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones 
no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i 
manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com 
els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els 
esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència 
externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals 
d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de 
subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements 
addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les 
persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o 
despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, 
dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o 
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la 
seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l'empresa.  
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua 
d'estabilitat: Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o 
estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions 
normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC 
no hi haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de 
contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors 
i components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, 
disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no 
impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 
patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb 
independència: Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o 
part d'aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt 
estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï 
eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran 
l'aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i 
senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per 
presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o 
combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, 
màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, 
brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran 
dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en 
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compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua 
patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en 
els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o 
vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de 
l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats 
contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin 
capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de 
les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i 
vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la 
normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, 
tal com la concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; 
Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i 
Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, 
càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines 
adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.  
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment 
preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els 
llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà 
(mitjançant rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals 
beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que 
tendeixin a evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC 
i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la 
fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través 
d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, 
les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució 
d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques 
de tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels 
mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el 
menor perill possible. A aquests efectes:  
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 
kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, 
i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de 
punts de subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de 
manera documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària 
perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor 
perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta 
operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar 
manualment, estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se 
elements auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais 
mínims que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el 
muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots 
els detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la 
qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus 
components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, 
que en el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a 
la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos 
associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, 
és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com 
a document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin 
com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, 
que ha de constar dels elements bàsics següents:  
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 
especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o 
component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels 
requisits essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de 
càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o 
fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat 
i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb 
independència de la seva data de fabricació.  
 
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 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
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trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
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B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z0300C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i 
durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i 
demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus 
de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
- De pedra calcària  
- De pedra granítica  
- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i 
demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits 

d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que 
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 freqüent 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 més 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 àrids 
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 l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 
de l'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 sèrie 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 l'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, dolomític; 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  
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 
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- 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 
petrogràfic, 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 l'UNE 146.508 
EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus 
següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 
IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  
>= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició 
IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b 
o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al 
tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o 
d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que 
presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació 
expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs 
que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 
pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament 
dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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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.  
  
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 pel 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 l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a 
les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació 
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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 àrids 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 l'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 l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 
subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, 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 DF ha de poder 
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel 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 d'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 
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utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran 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 dolomítiques 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 següent:  
- 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'ús no 
estructural.  
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z6 -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z6AF0A,B1Z6211A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua.  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície 
i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu 
escairat, rectitud i planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on 
pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1ZM -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT 

I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1ZM1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a la 
instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats 
i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge 
d'un element.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general 
d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de 
productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZH -  CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZHA5DY,B5ZH300Y,B5ZH300Z,B5ZHA5DZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció 
i evacuació de l'aigua de coberta.  
S'han considerat els elements següents:  
- Maniguet de goma termoplàstica per a connectar al baixant  
- Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per 

immersió  
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm 

de gruix i 65 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de 
laminatge  

- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de 
desenvolupament com a màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un 
procés de galvanitzat en calent, per procés d'immersió contínua amb 
accessoris i peces de muntatge  

- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i 
peces de muntatge  

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat 
en calent per immersió  

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense 
plastificants  

GANXO I SUPORT PER A CANAL:  
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.  
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar.  
PEÇA DE PLANXA:  
La superfície ha de ser llisa i plana.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o 
defectes superficials.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix 
longitudinal.  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
- Gruix:  

- Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 
- Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  
Llargària:  200 - 300 cm  
Toleràncies:  
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  
- Llargària:  ± 5 mm  
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT:  
Gruix platina:  >= 30,5 mm  
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir  
Tipus d'acer:  S235JR  
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:  
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals:  
- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part 

superior del frontal de la canal 
- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici 
- Fons: part inferior del perfil de la canal 
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- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici  
La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer 
de designació D X 51 D.  
Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent.  
Recobriment de zinc:  
- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2 
- Gruix a cada costat:  >= 20 µm  
Dimensions de la canal segons UNE-EN 612:  
- Diàmetre de la motllura:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  
- Canal classe X:  >= 16 mm 
- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  
- Canal classe X:  >= 16 mm 
- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  
- Canal classe X:  >= 18 mm 
- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  
- Canal classe X:  >= 20 mm 
- Canal classe Y:  >= 18 mm  

- Desenvolupament > 400 mm:  
- Canal classe X:  >= 20 mm 
- Canal classe Y:  >= 20 mm  

- Alçària del frontal:  
- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm 
- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm 
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 55 mm 
- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm 
- Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm  

- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal:  
- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 70 mm 
- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm 
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm 
- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 90 mm 
- Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm  

- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat:  
- Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 mm 
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm 
- Desenvolupament > 333 mm:  >= 0,7 mm  

Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 2 mm  
- Alçària del frontal:  ± 2 mm 
- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm 
- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm 
- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm 
- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m 
- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm  
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  
La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de 
tenir estries, cavitats ni altres defectes superficials.  
Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix 
longitudinal. El tall ha de ser net.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb 
el mètode i condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  
- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni 

esquerdes apreciables  
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa  
- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100%  
- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2  

- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3%  
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C  
El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb 
el mètode i condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de 

complir  
- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons 

UNE-EN ISO 105-A05  
- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % 

del valor obtingut abans de l'envelliment  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar  
Toleràncies:  
- Llargària comercial:  + a 20 ºC  
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  
El maniguet ha de ser recte de secció circular amb els extrems llisos acabats 
amb un tall perpendicular i sense rebaves.  
REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT:  
Càrrega estàtica:  >= 1,0 kN  
Tipus d'acer:  S235JR  
Toleràncies:  
- Planor:  ± 1 mm  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  

- Diàmetre 120 mm:  ± 1 mm 
- Diàmetre 200 mm:  ± 2 mm 
- Diàmetre 350 mm:  ± 3 mm  

Reixa circular:  
- Amplària (200-250 mm):  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BONERA O MANIGUET:  
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la 
marca del fabricant.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
REIXA:  
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: Apilades sobre una superfície plana i rígida, en llocs 
protegits contra impactes.  
CANAL EXTERIOR:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre 
superfícies planes i en llocs protegits contra impactes.  
GANXO I SUPORT PER A CANAL:  
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los 
recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y 
acero.  
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  
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CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa 
metálica. Definiciones, clasificación y especificaciones.  
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  
* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. 
Definiciones, exigencias y métodos de ensayo.  
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR:  
Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat:  
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació 

següent:  
- Nom comercial o marca comercial del fabricant 
- Símbol del país de fabricació 
- Referència a la norma UNE-EN 612 
- Dades d'identificació:  

- Desenvolupament de la canal en mm 
- Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612 
- Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, 

segons UNE-EN 612  
- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació:  

- Nom comercial o marca comercial del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 612 
- Tipus de producte 
- Tipus de material  

Canal exterior de PVC rígid:  
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació 

següent:  
- Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant 
- Amplària de l'obertura superior de la canal en mm 
- Marca de qualitat, en el seu cas 
- Referència a la norma UNE-EN 607  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A 
CANAL:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre  
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B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 

 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZJLPT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot 
tipus.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer 

galvanitzat per ancoratge  
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la 

solera de coberta  
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la 

solera o per a fixació de taulonet de suport de carener  
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat 

obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat 
en calent, amb un forat de 105x105 mm  

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, 
composta per un tub soldat a una base de 40x40 cm  

- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa 
d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a 
ancoratge  

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o 
metall i goma  

- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de 
planxa de plom plisat  

- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula  
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 

mm de gruix soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat  
PEÇA DE PLANXA:  
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el 
tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i 
no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.  
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5  
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
- Llargària nominal: + 3%, - 0%  
- Gruix:  ± 0,1 mm  
TUB D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.  
Gruix del tub:  >= 0,6 mm  
Gruix de la platina:  >= 1 mm  
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2  
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:  
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió 
entre els elements.  
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Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
PAPER KRAFT:  
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre 
l'envà i la solera.  
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5%  
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  
Toleràncies:  
- Gramatge:  ± 4%  
- Contingut d'humitat:  ± 1%  
- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.  
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.  
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
Característiques del junt:  
+------------------------------------------------------------+ 
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:  
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de 
ventilació uniformement distribuïts.  
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al 
perfil de coberta.  
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte 
recolçament sobre l'element de suport.  
Amplària de la vessant de plom:  120 mm  
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m  
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:  
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i 
per l'altre fixar-se al suport.  
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.  
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.  
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:  
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.  
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al 
suport.  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 1%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER:  
Subministrament: Empaquetades.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i 
sense contacte amb el terra.  
PAPER KRAFT:  

Subministrament: En rotlles.  
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 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los 
recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y 
acero.  
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀLꞏLIQUES 
 
B64M -  TANQUES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B64M2201. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a tanques d'acer.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, 
per a tanca metàl·lica.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície 
i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu 
escairat, rectitud i planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on 
pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
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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B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀLꞏLIQUES 
 
B64Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀLꞏLIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B64Z2A00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que 
forma el pal del reixat.  
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície 
i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb 
resines (galvanitzat en fred).  
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements 
auxiliars.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
  

PORTA DE PLANXA:  
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que 
formen la tanca.  
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.  
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als 
elements de suport i els mecanismes d'apertura.  
  
ELEMENTS DE TUB:  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 1 mm  
- Diàmetre:  ± 1,2 mm  
- Rectitud:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva 
rectitud.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on 
pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J500XX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que 
serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi 
garantida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, 

d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o 
neutre 
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- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines 
epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb 
additius i càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers 
acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil 
d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 
càrregues de plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums 
asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb 
elastòmers i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a 
plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència 
adequada per a la seva aplicació amb pistola.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
  

MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 
converteix en una massa consistent i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament:  
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un 
material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la 
humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
  
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 
converteix en una massa consistent i elàstica.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
  
MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es 
converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  
Base:  Polímers acrílics  
  
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es 
converteix en una pasta tixotròpica elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
  
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i 
resistent i manté l'interior plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 
38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la 
seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després 
de la seva preparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
  
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
  
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  
Resistència a la tracció (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
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MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva 
aplicació.  
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-
233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
  
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 
hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C 
i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la 
intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.  
  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 
hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a 
fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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.  
  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de 

poliuretà)  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES 
DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió 
de la Comissió 96/603/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o 
bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de 

qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions 
establertes al plec.  

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions 
de subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 
104281-0-1)  
- Assaig de penetració 
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- Assaig de fluència 
- Assaig d'adherència  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, 
es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA 
ASFÀLTICA:  
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent 
certificat de control de fabricació garantint el compliment de les condicions 
establertes al plec.  
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es 
repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne 
únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B897A00A,B89ZX000,B89ZUC01,B89ZTR02,B89ZPI01,B89ZM000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de 

coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual 

és l'hidròxid de calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments 

resistents a l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer 

sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als 
àlcalis i a la intempèrie  

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i 
càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per 
evaporació del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, 
naturals o sintètiques i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, 
soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i 
additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del 
dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de 
resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat 
atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en 
dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de 
resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització 
mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un 

enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per 
reacció química dels dos components  

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer 

sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als 
àlcalis i la intempèrie  

  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 

amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha 
de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 
- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de 
la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat 
i el temps i ha de tenir propietats microbicides.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé 

i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 
- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
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PINTURA PLÀSTICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de 

presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 

amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha 
de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat 

sòlid (PVC): < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
  
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
  
PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva 

aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 
- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 
22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 
de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 
desprès de l'assecatge.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% 

(INTA 160.603): < 0,12  
  
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 

de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 
desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys 

moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
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- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 

de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 
desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, 

les sals i als detergents.  
  
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
  
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  
  
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa o corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  
  
ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 
30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis 
animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  
  

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 
tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 
tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Subministrament: En pols, en envasos adequats.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 
tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
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- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos 

components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de 

poliuretà  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels 

envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots 

rebuts (INTA 16 02 26).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats 

dels assaigs següents:  
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que 
la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats 

dels assaigs següents:  
- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 

(10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS LOT 2 
 

64  

  
 

- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que 
la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 
certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 
emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es 
rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera 
instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant 
irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del 
plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 
d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 
especificacions.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAW000,B8ZAK000,B8ZA8200,B8ZAN000,B8ZAN00A,B8ZAF000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i 

dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, 

poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, 

modificada eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític 

barrejada amb olis i dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de 

resines de poliuretà soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o 

modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del 

qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, 

es composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o 

inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids 
orgànics i inorgànics  

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la 
fusta o els seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes 
que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments 
porosos  

- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 

modificades, i amb additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de 

poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, 
dissolt en dissolvents adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines 
hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un 
isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-

formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents 
adequats  

  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès 
de l'assecatge.  
  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 
22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de 

tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  
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Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de 

tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys 

moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de 

tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat 

(INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 

8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
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IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de 

tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 

de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha 

de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  

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

SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de 

tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa 
uniforme després de l'assecat  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 
tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos 

components.  
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- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o 
Base/catalitzador en la brea epoxi.  

  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels 

envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats 

dels assaigs següents:  
- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que 
la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els 
assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus 

diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  

- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

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

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
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B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B965 -  PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B965A7D0,B9651UC1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una 
secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura 

principal i en la seva capa superficial  
S'han considerat les formes següents:  
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte 
de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica:  
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 

l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió:  
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 

pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm  
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes:  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
 
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.  
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de 
Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
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 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-
EN 1340)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 
peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:  
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada 

(UNE-EN 12390-3)  
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control 
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert a la marca de qualitat del producte.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 
qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han 
de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, 
en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es 
podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) 
procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especifica't.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
B974 -  PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97423E1,B97422E1,B974U012. 
 
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 amplària x 
gruix.  
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 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 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix:  ± 3 mm  
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm  
- Balcaments:  ± 0,5 mm  
- Planor:  ± 0,4 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, 
características y recepción en obra.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  
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- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces 

cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:  
- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):  

- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc  

- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)  
- Resistència a flexió 
- Estructura  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control 
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert a la marca de qualitat del producte.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris de la norma UNE-EN 1339.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 
qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han 
de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, 
en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es 
podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) 
procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especifica't.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 

B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E1F100,B9E1SPV1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per 
a pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte 
de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb 
diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x 
gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa 

peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm):  
- Classe 1 (marcat J):  
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- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces 
de dimensió màxima superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de 
Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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 del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i 
els valors declarats pel fabricant:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant el foc  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 1339 
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i 
vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de 
constar a més:  

- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces 

cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 
1339)  
- Sobre 3 mostres de 3 peces:  

- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc  

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  
- Resistència a flexió 
- Estructura 
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  
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- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que 
el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un 
país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de 
qualitat de producte.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris de la norma UNE-EN 1339.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 
qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han 
de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels 
resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si 
una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre 
dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l'especificat.  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F14200,B9F1C100,B9F1C101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte 
de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb 
diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x 
gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
  
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa 

peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm):  
- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces 
de dimensió màxima superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
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- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  
  

LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 
50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm):  
- Classe 1 (marcat J):  5 mm 
- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces 
de dimensió màxima superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de 
Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'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 del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 

per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant del foc 
- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en 
el cas de llambordins 

- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 
- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  
- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H112P1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb 
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les 
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de 
lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral 
d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt 
superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb 

granulometria continua i eventualment additius.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha 
d'estar carbonitzada o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 

14023  
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 

especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de 

l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més 

gran que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats 
de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als 
granulats de la mescla.  

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del 
granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar 
en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen 

pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb 
una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que 
passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en 
forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen 
pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte 
homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de 
tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc 
(Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El 
material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: 
bona, moderada, pobre o sense requisit  

  
MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels 

materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin 
lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la 

mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir 

amb els valors especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 

10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de 
mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat 
en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més 
del 20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de 
mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat 
en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1  
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de 

seleccionar dels següents:  
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 

mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 

12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm  
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba 
granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim 
especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim 
i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les 
taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient 
de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la 
taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El 
valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a 
la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 
13108-1.  
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- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 
categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de 
l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El 
valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a 
la classificació del material en alguna de les categories especificades a 
la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de 
pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, 
ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-
EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el 
moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de 
duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas 
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb 

additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la 
UNE-EN 13108-1  

- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a 
mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a 
la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  

- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada 
additiu constitutiu  

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats 
pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 
13108-1, en funció de la categoria del material.  

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a 
les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la 
taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El 
valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la 
taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
- Contingut de lligant:  >=3%  
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de 

complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 
de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial 
(UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els 
valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de 
l'UNE-EN 13108-1.  

  
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en 
calent, no pot superar el 10% de la massa total de la mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 

micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)  
  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en 
l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de 

rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a 

capa intermèdia o base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la 
norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 
542.5 del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el 
tipus de lligant hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre 
els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 
vigent.  
 
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. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en 
l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a 
aquest fi. 
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 immediatament.  
 
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 
 
MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 
1: Hormigón bituminoso.  
  
MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de 
constar com a mínim, la informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la 

conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius  
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- Mescles continues  
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 

13108-1 en mescles per a ús en aeroports  
- 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:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció en fàbrica  
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més 
assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront 
del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront 
del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells 
de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals 
un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del 
foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER 
A US EN CARRETERES:  
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a 
la fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la 
documentació del fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els 
documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions 
definides en aquest plec.  
  

- MESCLES CONTINUES:  
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri 

oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 
542.9 del PG 3.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la 
mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons 
correspongui.  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant 
incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBU0004,BBBU0003,BBBU0001,BBBU0002,BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005
. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut 
en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal 
lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons 
procedeixi.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció 
sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació 
per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions 
causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així 
doncs, podem classificar-la de la següent forma:  
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament 
susceptible de provocar un perill. 
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- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions 
relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de 
salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions 
distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma 
de plafó i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació 
determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre 
una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de 'risc permanent': Bandes obliqües (60º) grogues 
i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls 
de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils.  
  
ELECCIÓ:  
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en:  
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se 
sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha 
indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un 
temps inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el 
perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de 
seguretat estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, 
amb els següents epígrafs de referència:  
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i 
preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d'emergència. 
- Maniobres perilloses.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant 
i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la 
DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, 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.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 
dispositivos indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBC1 -  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1KJ04,BBC12102,BBC1B000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors 
els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin 
provocar.  
S'han considerat els elements següents:  
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
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- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i 
fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum 
incident.  
  
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al 
plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
con i la seva col·locació en posició vertical.  
  
LLUMS:  
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible 
per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn 
a on va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat 
ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques 
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops.  
  
PIQUETA:  
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.  
  
CINTA:  
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell 
fixació suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar 
la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.  
  
GARNALDA:  
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre 
elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que 
puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les 
plaques.  
  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials 
que puguin perjudicar el seu funcionament correcte.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 

d'immersió contínua.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No 
ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
  
BARRERA DE PVC:  
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:  
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
  
LLUMS:  
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.  
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu 
escairat, rectitud i planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on 
pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
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 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos 
luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM1 -  SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM13603. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la 
circulació en vies utilitzades per vehicles i/o vianants.  
S'han considerat els elements següents:  

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert 
pel 'Catálogo de señales verticales de circulación' publicat per la 
Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida i els números 
que inclouen en alguns casos.  

- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de 
contingut fix i acoten la seva prescripció.  

S'han considerat els materials següents:  
- Alumini anoditzat.  
- Acer galvanitzat  

S'han considerat els acabats següents:  
- Amb pintura no reflectora  
- Amb làmina retrorreflectant.  
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini 
anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge 
necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, 
pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.  
La utilització de materials d'una altra naturalesa 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.  
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb 
les indicacions de la norma UNE-EN 12899-1.  
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):  

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb 
perforacions a la seva superfície a una distancia no inferior a cent 
cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no 
estan protegides, el substrat es una placa plana). 

- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense 
cap protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió).  

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el 
Capítol VI/Secció 4ª, del 'Reglamento General de Circulación', així com la 
vigent Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la Instrucción de Carreteras.  
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-
1-1.  
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a 
la Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM.  
No s'admetrà la utilització de les classes següents:  

- Pressió de vent: Classe WL2 
- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
- Carregues puntuals: Classe PL0 
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 

- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0  
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que 
els coeficients parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin 
de la classe PAF2.  
  
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:  
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i 
classe RA2, han de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades 
cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) 
i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les 
característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.  
  
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:  
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva 
visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, etc.  
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 
grans o qualsevol altra imperfecció superficial  
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 
especificats a la norma UNE 135331  
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  
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni 
reblaniments 

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10  
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de 
fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el 
nombre d'unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense 
contacte directe amb el terra.  
 
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 FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: 
Señales fijas.  
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona 
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no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es 
pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. 
En aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació.  
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació 
estaran marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent 
informació:  
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció a fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin 

recollides a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades 
segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma. 

-   
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:  
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les 

instruccions per al canvi de làmpades si fos el cas  
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb 
documentació annexa que contingui, entre altres, les següents dades:  
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials 
subministrats, que la marca, referència i característiques dels mateixos es 
corresponent amb la declarada a la documentació que els acompanya, en especial 
les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la 
retrorreflexió del material.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden 
FOM/2523/2014.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. 
En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres 
reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són 
satisfactoris.  
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 
operacions de control definides.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC13 -  VIDRES IMPRESOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC133700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre obtingut per colada contínua i posterior recuit.  
S'han considerat els tipus de vidre següents:  
- Vidre translúcid, amb dibuix imprès en una o en amdbues cares, obtingut per 

colada contínua i laminació.  
- Vidre de color filtrant: Vidre acolorit mitjançant l'addició d'òxids 

metàl·lics estables dins de la seva massa  
- Vidre incolor: Vidre sense acolorir i amb un nivell de transmissió lluminosa 

elevat (UNE-EN 572-1)  
- Vidre armat: Vidre transparent i incolor, armat amb malla metàl·lica soldada 

en totes les seves interseccions, de retícula quadrada  
- Vidre amb tractament de tremp tèrmic  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser pla.  
VIDRE LLUNA IMPRÈS:  
No ha de tenir defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les 
seves cares, marques de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).  
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista 
(d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, etc.). Només pot tenir lleugeres 
inclusions gasoses.  
El dibuix imprès ha de formar una retícula regular.  
- Desviació del dibuix:  <= 12 mm/m  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 572-5.  
Defectes òptics i d'aspecte (UNE-EN 572-5):  Ha de complir  
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida 
final (UNE-EN 572-8):  Ha de complir  
VIDRE ARMAT:  
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Els filferros de la malla han de formar una quadrícula regular i no penetraran 
en la superfície del vidre. La malla ha d'estar soldada en totes les 
interseccions i no ha de tenir parts trencades.  
En cas de trencament per impacte l'armadura ha de quedar intacta. Els trossos 
de vidre han de quedar retinguts per l'armadura.  
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida 
final (UNE-EN 572-8):  Ha de complir  
Defectes òptics i d'aspecte:  Ha de complir  
- Vidre lluna comprovat segons UNE-EN 572-3 
- Vidre imprès comprovat segons UNE-EN 572-6  
Diàmetre del filferro:  >= 0,42 mm 
Pas de malla:  12,5 mm  
Toleràncies:  
- Desviació dels filferros de la malla:  <= 15 mm/m  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 572-3 en el 
vidre lluna i l'UNE-EN 572-6 en el vidre imprès.  
VIDRE DE CAPA:  
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en 
funció de la posició de la capa respecte a l'interior o l'exterior de 
l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:  
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada 

cas del tipus de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es 

divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, 
essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un 
rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides 
dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la 
capa són:  
- Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que 

no restin molestos visualment 
- Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona 
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones 

si el seu número és =<1/m2 
- Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora 

sempre i quan quedin fora de la zona de visió 
- Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de 

vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm 
- Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva 

densitat local no molesti la visió  
VIDRE TREMPAT I VIDRE TREMPAT IMPRÈS:  
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les 
bores generalment esmussades. 
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat 
horitzontal a partir de vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 
(gruix=<12 mm):  
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm  
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre 
acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions 
nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un 
rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels 
rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. 
Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:  
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm  
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:  
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm  
Planor per als vidres lluna trempats:  
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:  

- Guerxament total:  0,003 mm/mm 
- Guerxament local:  0,5 mm/300 mm  

El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el 
regle sobre dos punts alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt 
alt.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol 
directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions produïdes per la 
humitat).  
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 
6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat 
sobre travessers de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les 
especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris 
següents:  
Vidre no armat de 3/5 mm de gruix:  
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm 
- Tipus especials: Llargària i amplària en múltiples de 25 cm i 10 cm, 

respectivament  
Vidre no armat de 6/7 mm de gruix:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
Vidre armat incolor de 6/7 mm de gruix:  
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm 
- Amplària > 90 cm: Múltiples de 10 cm  
Vidre armat de color de 6/7 mm o no armat de 9/11 mm de gruix:  
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària: Múltiples de 10 cm  
Per a unitats de superfície < 0,15 m2: 0,15 m2/unitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho 
sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 572-1:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. 
Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 1: Definiciones y propiedades generales 
físicas y mecánicas.  
UNE-EN 572-8:2004 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. 
Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 8: Dimensiones de suministro y corte 
final.  
UNE-EN 572-9:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. 
Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto.  
VIDRE LLUNA IMPRÈS:  
UNE-EN 572-5:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. 
Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 5: vidrio impreso.  
VIDRE IMPRÈS ARMAT:  
UNE-EN 572-6:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. 
Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 6: vidrio impreso armado.  
VIDRE REFLECTOR (VIDRE DE CAPA):  
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: 
Definiciones y clasificación.  
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UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: 
Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S.  
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: 
Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases C y D.  
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto.  
VIDRE TREMPAT:  
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
de seguridad templado térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.  
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o 
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement 
a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció 
al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de 
seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació 
acústica, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a 
aquestes regulacions:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament 
proporcionar resistència al foc, 
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els 
Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als 

productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en 

fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea:  

- EN 572-9 per als vidres lluna incolors i color filtrant 
- EN 1096-4 per als vidres amb capa 

- EN 12150-2 per als vidres trempats  
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada 

característica essencial:  
- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a 

l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament 

segura i resistència a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o 

càrregues  imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" 
(NPD)  

OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus 

diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Pes. 
- Índex d'atenuació acústica (ISO R-140). 
- Característiques lluminoses:  

- Factor de transmissió lluminosa 
- Factor de reflexió lluminosa 
- Factor solar.  

- Característiques energètiques:  
- Factor de transmissió energètica. 
- Factor de reflexió energètica. 
- Factor d'absorció energètica.  

- Duresa al ratllat (Mohs) 
- Coeficient de transmisió tèrmica 
- Resistència a l'impacte (CTE SU) 
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 

43-018). 
- Característiques geomètriques.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre 
legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 
dels assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 
les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, 
a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces 
resultin satisfactoris.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z3K30,BD5Z7GD0. 
 
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. 

- 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 superfície superior 
antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, 
ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt 
no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el 
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb 
un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels 
següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui 
obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa 
en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la 
tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar 
els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o 
tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 
600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només 
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
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 
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igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim 
de 100º.  
  
REIXA:  
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en 
funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement 
repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.  
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir 
l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'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 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  
  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de 
cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, 
escrostonament, ni altres defectes superficials.  
  

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:  
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat:  
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2  
  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la 
norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a 
la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol 
altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, 
inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i 
sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les 
corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la 
mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 
N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
  
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 de tipo, marcado, control de calidad.  
  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 
suministro de piezas moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents:  
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions 

del plec.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les 
peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7F4570,BD7FR110. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
  
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La 
unió de la banda ha d'estar soldada químicament.  
La cara interior del tub ha de ser llisa.  
La cara exterior del tub ha de ser nervada.  
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de 'T'.  
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les 
càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.  
Característiques de la banda de PVC:  
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 

millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2%  
  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta 
i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material 
no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la 
paret. 
La paret del tub ha de ser opac.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 

727 
- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície 

de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.  
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 25-32-40-50:  0,2 mm. 
- 63-75-90:  0,3 mm. 
- 110-125:  0,4 mm. 
- 140-160:  0,5 mm 
- 180-200:  0,6 mm 
- 225:  0,7 mm 
- 250:  0,8 mm 
- 280:  0,9 mm 
- 315: 1,0 mm 
- 355: 1,1 mm 
- 400: 1,2mm 
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- 450:  1,4mm 
- 500:  1,5 mm 
- 560:  1,7 mm 
- 630:  1,9 mm 
- 710-800-900-1000: 2,0 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. 
UNE-EN 1452-2 

- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  
  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta 
i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material 
no pot contenir cap impuresa visible sense augment.  
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:  
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on 

els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació 
d'aigües residuals de d'edifici. 

- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que 
es connecta el sistema de canalització enterrada.  

Característiques mecàniques:  
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 

727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície 

de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.  
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 110-125:  0,3mm. 
- 160:  0,4 mm 
- 200-250:  0,5 mm 
- 315:  0,6 mm 
- 355-400:  0,7 mm 
- 450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 
- 710:  1,2mm 
- 800:  1,3 mm 
- 900:  1,5 mm 
- 1000: 1,6 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord 
amb taules UNE-EN 1401-1 

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel 
fabricant. 

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus 
en relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben 
ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 
planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un 
mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema.  
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.  
  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
  
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament 
sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després 
d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se 
llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o 
defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  
- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
- Nom i/o marca comercial 
- Material (PVC-U) 
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
- Pressió nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de 

fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d'extrusió  
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos 
directament sobre el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-
los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible 
durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que 
influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
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- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de 
fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas)  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus 

diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Resistència a la tracció (UNE 53112)  
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)  
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)  
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que 

s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques 
geomètriques següents:  
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
- 5 mesures de longitud (1tub) 
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):  

- 8 mesures per DN <= 250 
- 12 mesures per 250 < DN <= 630 
- 24 mesures per DN > 630  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre 
legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació 
dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els 
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Control estructural i físic:  
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del 

certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 

2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del 
tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.  

Control geomètric:  
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà 

la mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan 

ambdós resultats siguin correctes.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TH10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  
Es consideraran els següents tipus de tubs:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la 

interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques 
en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin 
fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 
milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. 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.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 
següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, 

distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 
50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 

1461  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el 
traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida 
instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material 
de la partida.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o 

etiquetes). 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 

condicions del plec. 
- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents 
assaigs (UNE EN 50086-1):  
- Resistència a compressió 
- Impacte 
- Assaig de corbat 
- Resistència a la propagació de la flama 

- Resistència al calor 
- Grau de protecció 
- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control 
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert a la marca de qualitat del producte.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada 
assaig concret.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC 
PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció 
visual o les comprovacions geomètriques.  
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE 
EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.  
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BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
BHM1 -  COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11L22. 
 
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 
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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'alçària: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦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 UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5%  
Si és de forma troncocònica:  
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3%  
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'alçària 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 de l'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.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a àrees de circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
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  
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BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWQ000W,BHWM1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per 
a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions 
d'il·luminació.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les 
lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del 
conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats 
i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM31 -  EXTINTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit 
sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que 
han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en 
condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor 
correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un 
certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 
Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon 
plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 
1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros 
sobre Equipos a Presion.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al 
que correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 
establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels 
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equips i materials emprats.  
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final 
conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva 
col·locació.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en 
projecte, s'ha de verificar:  
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries 
siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis 
Territorials Autònoms d'Indústria.  
- Dades placa de disseny :  
- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives  
- Dades etiqueta de característiques:  
- Nom del fabricant importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d'equips 
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment 
de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha 
contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut.  
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ31U003. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a 
col·locar amb dau de formigó.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per:  
- Aixeta de funcionament temporitzat 
- Mecanismes interiors de l'aixeta 
- Entrada d'aigua de la xarxa 
- Envoltang o carcassa 
- Reixeta de desguàs  
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.  
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable. 
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques 
mecàniques e hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en 
l'aspecte exterior.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.  
No s'ha de produïr escames ni despreniments. 
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a 
l'instal·lador. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el 
desplaçament de la font i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines 
ordinàries.  
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-
la.  
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat 
l'element en el seu lloc de treball.  
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús 
normal.  
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.  
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden 
admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de 
fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.  
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum:  <= 7 bar 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar:  0,2 l/s  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa 
que indiqui de manera indeleble:  
- Identificació del constructor (nom o raó social)  
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant  
- Instruccions d'instal·lació i muntatge  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 

TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS LOT 2 
 

92  

  
 

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les 
condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia 
corresponent.  
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1H110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les 
característiques especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 
1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i 
Salut a les Obres de Construcció.  
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, 
llisos i impermeables, fàcilment netejables.  
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu 
i vent.  
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.  
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de 
condicions corresponent.  
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir 
les característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense 
obstacles, la funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i 
situar el mobiliari necessari  
Alçària sostre:  >= 2,3 m  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit d'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 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-
IFF, «Instalaciones de Fontanería: Agua fría».  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo.  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación  
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641,D070A4D1,D0701821. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha 
d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica 
DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del 

certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de 
condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió 
(UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a 
les especificacions de projecte.  
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E -  PARTIDES D'OBRA DE TRANSPORTS - ARQUITECTURA 
 
E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E44Z5A25. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats 
directament o formant peces compostes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pilars  
- Elements d'ancoratge  
- Bigues  
- Biguetes  
- Llindes  
- Traves  
- Encavallades  
- Corretges  
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
S'han considerat els tipus de perfils següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o 

UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-
2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, 
rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 
S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o 
rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o 
rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer 
S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació amb soldadura  
- Col·locació amb cargols  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han 
de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un 
increment de les característiques mecàniques.  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions aprovades per la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, 
les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les 
indicacions de la DT.  
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de 
ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb 
entalladura cisellada.  
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component 
estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge 
han d'anar embalats i identificats adequadament.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, 
excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o 
irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir 
desperfectes en el recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a 
l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE 

A i a l'article 80 de l'EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i 

l'article 80 de l'EAE.   
  
PILARS:  
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà 
protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.  
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir 
amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.  
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha 
d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai 
quedi completament reblert.  
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de 

dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de 

dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi  
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar 
seguint les instruccions del seu fabricant.  
  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 
29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols 
hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 
29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat 
de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 
inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els 
cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la 
femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada 
de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

LOT 2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

95 
 
 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament 
planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada 
per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari 
utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han 
de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del 
cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han 
d'anar col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i 

a l'article 76.2 de l'EAE 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 

640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  
- Posició dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i 
a l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i 
al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors 
a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a 
la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material 
base.  
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de 
protecció enfront la corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser:  
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge 
que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se 
posteriorment en els plànols de taller.  
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin 
deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin 
mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, 
emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que 
sigui conforme.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser 
corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 
estructural, la peça ha de ser substituïda.  
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny 
sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació 

d'aigua.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i 
garantint la seguretat estructural en tot moment.  
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions 
de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les 
càrregues de vent.  
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la 
seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de 
forma segura.  
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer 
de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de 
servei.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges 
utilitzats.  
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que 
s'afluixin de forma involuntària.  
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part 
de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per 
l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de 
muntatge.  
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible 
i immediatament després completar el cargolament.  
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura 
no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de 
manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació 
posterior de la resta de l'estructura.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en 
l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments 
adequats.  
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com 
s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la 
classe d'expossició ambiental.   
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de 
pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de 
galvanització intacta.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de 
rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF 
i abans del muntatge.  
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran 
considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte 
els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  
  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un 
altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els 
requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o 
els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els 
forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la 
perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti 
el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
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Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui 
visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) 
s'ha de collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. 
En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de 
collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar 
d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que 
després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments 
següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar 
d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i 
cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols 
no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la 
pluja i de la neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla 
de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les 
unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de 
soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, 
girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al 
identificació de les soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme 
acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors 
qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a 
soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que 
pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés 
de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva 
posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que 
les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 
d'introduir soldadures addicionals.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals 
dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han 

de retirar sense fer malbé les peces.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions 
generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin 
a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin 
produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la 
utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component 
del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 
l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els 
requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE 
per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 
77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver 
eliminat prèviament l'escòria.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 
criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 

expressa de la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 
generales y reglas para edificación.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE).  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de 
control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a 
l'execució.  
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent 
documentació:  
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura 

posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
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- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat 
reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons 
UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.  

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, 
s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui 
realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.  
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, 
com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de 
control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les 
mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al 
plec de condicions.  
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència 
d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-
les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% 
per a elements secundaris.   
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el 
projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del 
subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  
serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció.  
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, 
especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema.  
  
UNIONS SOLDADES:  
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme 
a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.  
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no 
transferibles.  
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor 
realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura 
més adient.   
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir 
segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de 
nivell 2 o persona autoritzada per la DF.  
  
UNIONS CARGOLADES:  
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior 
al mínim establert.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud 
no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds 
majors.  
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la 
directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes 
materialitzada amb un filferro tesat.  
  
UNIONS SOLDADES:  
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en 
funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis 
anteriors.  
  
UNIONS CARGOLADES:  
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, 
es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en 
l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 
resultat.  
  
UNIONS SOLDADES:  
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les 
realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les 
especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de 
servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 
exigides per la normativa vigent.  
  
UNIONS SOLDADES:  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de 
servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 
exigides per la normativa vigent.  
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
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Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, 
seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de 
l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es 
realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids 
penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a 
topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.  
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  
  
UNIONS CARGOLADES:  
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, 
i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.   
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
UNIONS SOLDADES:  
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no 
destructius.  
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 

E5ZJ -  CANALS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZJ25DY,E5ZJ25DZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de 
l'aigua de la coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces 

especials i connectada al baixant.  
S'han considerat els següents materials per a canal exterior:  
- Planxa de zinc  
- Planxa de coure  
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions  
Elements col·locats amb morter:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.  
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera 
pendent cap a l'exterior.  
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi 
assegurada l'estanquitat.  
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1%  
En la canal de PVC:  
- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt 

de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim  
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de 

fer per escalfament o deformació de la canal.  
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química  
- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm  
En les canals de planxa:  
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit 

del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs  
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure 

lliurement en tots els sentits, respecte el suport  
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany  
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas 

de planxa de zinc han de ser de platina d'acer galvanitzat 
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany 

en tot el seu perímetre 
- Distància entre suports:  <= 50 cm  
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total  
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- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm  
- Alineació respecte al plànol de façana:  

- Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
- PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total  

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER:  
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el 
ràfec, ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i 
collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del 
recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En 
aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de 
seguretat.  
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del 
recorregut.  
ELEMENT DE PLANXA:  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, 
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els 
morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, 
etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no 
galvanitzat i el coure sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els 
ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, 
etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans 
d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense 
escantonaments.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons 
prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es 
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot 
el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E6M -  ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
E6ME -  PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E6MEU018. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estructura de muntants i travessers d'alumini lacat o anoditzat, per a 
tancaments cortina, fixada als sostres.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Muntants de tram central, de cantonada convexa, cóncava o d'angle variable 
- Travessers  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntants:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports als sostres 
- Fixació inicial dels muntants 
- Aplomat, anivellat i bloqueig del sistema de suport 
- Neteja dels perfils  
Travessers:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports als muntants 
- Fixació dels travessers 
- Neteja dels perfils  
  
MUNTANTS:  
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Ha d'estar aplomat, al pla i a la distància entre eixos previstos a la DT.  
Els suports han de tenir tots els cargols col·locats i apretats.  
Entre cada dos trams de muntant ha d'haver un connector. Els muntants han 
d'estar separats per a fer un junt de dilatació.  
Els extrems superior i inferior del conjunt del muntant, han d'estar tapats 
amb una peça especial.  
Junt de dilatació entre muntants:  >= 2 mm/m  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat:  ± 2%  
- Nivell:  ± 2%  
  
TRAVESSERS:  
Ha de ser horitzontal, ha d'estar en el pla i al nivell previstos en la DT.  
Cada extrem ha d'estar fixat als muntants deixant un espai pel junt de 
dilatació.  
Junt de dilatació entre muntant i travesser:  >= 2 mm/m  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 2%  
- Nivell:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb vent superior a 60 km/h.  
Per a col·locar els travessers és necessari que els muntants estiguin fixats 
en la seva posició definitiva.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
Inclou la part proporcional de suports i elements de connexió per als muntants 
i les fixacions dels travessers.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de septiembre de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica 
de la edificación NTE-FPC/1975, «Fachadas prefabricadas: Muros cortina».  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E894A00A,E894A0MY,E894A0MR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de 
materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és 

el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, 
necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 
d'acabat  

  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les 
cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir 
d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una 
fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes 
toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta 
de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina 
s'han de tapar amb goma laca.  
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Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles 
defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de 
vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 
òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment 
o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les 
dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb 
pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents 
consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 

preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color 
diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 
l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona 
adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les 
sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com 
és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura 
en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les 
especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments 
segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una 
superfície envidrada de:  

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona 

aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I 
del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element 
metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8J -  CORONAMENTS 
 
E8J4 -  CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8J4U04Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació del remat superior d'una paret.  
S'han considerat els tipus de peces següents:  
- Pedra natural o artificial collada amb morter  
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:  
- Morter mixt o de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'aresta de coronament 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades 
ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
amb la planor prevista a la DT.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la 
paret que es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, 
aquests han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de 
l'element, els quals ha de complir amb les especificacions del Plec de 
Condicions Tècniques corresponent.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm  
Distància entre junts de dilatació:  
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces 
- Ceràmica:  <= 2 m  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
  
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, 

eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 

35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han 
de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça 
és hidrofugada no s'ha d'humitejar.  
  
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es 
poden repicar abans.  
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixi l'aigua del morter.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E92 -  SUBBASES 
 
E921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E921201J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el 
plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament 
d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants 
previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el 
que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que 
retinguin aigua sobre la seva superfície.  
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 a 
l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, 
total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus 
de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 

13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons 

UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa 
estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els 
valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la 

teòrica, en la resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar 
la durabilitat de la capa.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del 
PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, 
d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, 
es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera 
necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a 
evitar les segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del 
PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip 
necessari per a aconseguir la densitat exigida.  
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 mitjans 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.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de 
trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de 
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF 
autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no 
hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els 
valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà 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 fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista.  
 
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 sobreamples 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)  
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* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a 
comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in 
situ'.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 
capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que 
estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel 
DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 

carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 
criteris següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits 
aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits 

aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per 

lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix 
lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, 
ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils 
transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 
20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex 
de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 
24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció 
construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no 
més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats 
individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la 
densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, 

per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han 
de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En 
cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de 

Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de 
gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del 
Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la 
capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material 
necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i 
a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix 
inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas 
d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un 
d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en 

els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a 
l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la 
minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte 
del Contractista.  

- Regularitat superficial:  
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es 

procedirà de la següent manera:  
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- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat 
s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha 
d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà 
a compactar i refinar per compte del Contractista.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
E9G1 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9G11AB1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
  
CONDICIONS GENERALS:  
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre 
ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del 
gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions. 
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot 
el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han 
d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de 
procurar que coincideixin 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:  ± 10% del gruix  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, 
s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar 
com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, 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 l'acabament específic dels acords amb les vores, 
sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB3 -  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLICS 
 
EB32 -  REIXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB32U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit 
de la reixa, col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de 
ciment o amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
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- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions 

mecàniques  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
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.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
REIXA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter 
de ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les 
fixacions mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 de mantenir l'aplomat de l'element 
fins que quedi fixat definitivament al suport.  
REIXA 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 distància 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. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC13 -  VIDRES IMPRESOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC13370Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o 
entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera 
substituint els vidres antics per vidre laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre imprès trempat o no  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació a l'anglesa.  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació a l'anglesa:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Fixació del vidre al bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Fixació del vidre al buit d'obra 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit 

d'obra 
- Allisat del màstic i neteja final  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport.  
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Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a 
l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de 
drenatge.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre laminar o simple:  
+-------------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia 
pot reduir-se fins a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre simple:  
+----------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 3 - 8  ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦   3    ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 4 - 8  ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,5    ¦ 
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a 
l'anglesa o amb llistó de vidre.  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada 
a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el 
vidre i el metall.  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, 
col·locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva 
llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de 
material i la superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i 
perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al 
pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre simple:  
+-------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Amplària¦Toleràncies  ¦ 
¦ vidre  ¦falques ¦             ¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦   (mm)      ¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦ 
¦ 3-4    ¦   7    ¦    ± 0,5    ¦ 
¦ 4-5    ¦   8    ¦    ± 0,5    ¦ 
¦   6    ¦   9    ¦    ± 0,5    ¦ 
¦   8    ¦  11    ¦    ± 1,0    ¦ 
¦  10    ¦  13    ¦    ± 1,0    ¦ 
¦ 9/11   ¦  14    ¦    ± 1,0    ¦ 
+-------------------------------+  
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de 
quedar enrasat en tot el seu perímetre.  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva 
llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent 
superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, 
cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX:  
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm 
- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 

10 cm  
VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR:  
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària: Múltiples de 10 cm  
VIDRE ARMAT INCOLOR:  
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm  
VIDRE TREMPAT:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
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COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 

peces malmeses  
- Neteja dels perfils de suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els defectes d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EPGB -  SISTEMES DE GESTIÓ D'AUTOBUSOS 
 
EPGBPS01 - Subministra de pantalla en sala interior composada per monitor professional 40´´ LED 16:9, 
d'us intensiu 24/7 per la zona d'espera interior a les andanes. monitor 40´´ 450 nits, marca Samsung, amb 
reproductor integrat. (sense carcasa). S'inclou el suport de paret basculante, el software intern del 
reproductor, el software a instalꞏlar en el servidor,elcablejat de potència i senyalde xarxa, i altres elements 
necessaris pel correcte funcionament, segons definició detallada en pressupost adjunt a l'annex 
corresponent de projecte. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació i connexionat de monitor del circuit tancat de televisió.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els controls del monitor (brillantor, contrast, lluminositat, etc.) sols han 
de ser accessibles al personal tècnic. 
Les connexions del cable amb el monitor s'han de fer per mitjà de connectors 
del tipus BNC. 

Ha de quedar instal·lat en els locals definits per la DF. 
S'han de connectar a les sortides de la matriu de commutació.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. 
Generalidades.  
UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. 
Definición de los términos generales.  
EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y 
valores de ajuste. Valores de ajuste recomendados de señales análogas.  
UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. 
Montaje fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección)  
UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. 
Símbolos e identificación.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la 

instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), 
utilització de conduccions adequades.  

- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió 
desenfocament, enlluernaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i 
cablejat.  

- Proves de funcionament dels equips:  
- En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, 

brillantor.  
- Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de 

seqüència, indicació de càmera visionada)  
- Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat 

d'imatge.  
- Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es 

produeix una alarma  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

LOT 2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

109 
 
 

Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es 
verificaran tots els equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador 
etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa  
de mostres.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

 

F -  PARTIDES D'OBRA DE TRANSPORTS - URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194U32,F2194JG5,F2192C05,F2194AL5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o 
desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment 
que resti siguin rectes i uniformes.  
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:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF.  
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.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre 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 pels 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 
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existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o 
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del 
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2226121,F222162A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 
d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma 
contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments 
realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les 

dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la 

vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 
que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, 
que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que 
té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la 
DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les 
esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita 
de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de 
la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
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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.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar 
un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per 
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 
m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una 

possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la 
DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua 
dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i 
les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de 
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament 
del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, 
de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 

reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern 
al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la 
presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització 
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la 
seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 
cimientos DB-SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por 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  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F224 -  REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2241010. 
 
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  
- 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°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar 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 superfície, 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 matèria 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 assecat.  
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 àrees 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.  
 
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.  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2285R00,F228510F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva 
extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús 
de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 

reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement 
paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més 
alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de 
filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema 
previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació 
previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu 
superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de 
la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada 
instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient 
sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la 
resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de 
la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que 
es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície 
s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas 
de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans 
adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments 
adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal 
d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última 
s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, 
de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les 
tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix 
nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que 
la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments 
ni danys a la canonada instal·lada.  
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GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades 
per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava 
amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria 
diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de 
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la 
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l'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 150 m2. Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per 
capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la 
humitat in-situ (NLT-103).  

- 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 importància 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 Próctor 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 
ha de complir 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.   

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31 -  RASES I POUS 
 
F315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31521G1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, 
armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
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elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 
la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del 
formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'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'abséncia de defectes significatius en la superfície 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 a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments 
de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho 
autoritzi explícitament la DF.  
  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 

considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha 
d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó 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'abséncia de defectes significatius en la superfície 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 més 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 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, 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 justifiqui 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 
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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 AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles 
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les 

armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el 
recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del 
formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 
estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures 
constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de 
la temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, 

després del formigonat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el 
contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació 
de la DF.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions 

geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït 
de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, 
en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a 
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 

d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la 

mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la 
manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre 
la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el 
contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà 
encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
F6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
F6A2 -  TANQUES AMB PLANXES METÀLꞏLIQUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F6A2X001,F6A2Z013. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tanques amb planxes metàl·liques formades per una estructura d'acer 
galvanitzat ancorada al terra amb daus de formigó.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De planxa desplegada 
- De planxa perforada obtinguda per estampació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element  
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Retirada de l'obra de les restes de materials  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La planxa ha de quedar ben fixada a l'estructura metàl·lica de suport pels 
punts previstos, ja sigui amb fixacions mecàniques o bé mitjançant soldadura.  
La tanca ha de quedar aplomada i amb els àngles i els nivells previstos. 
Quan la tanca vagi muntada sobre daus de formigó, aleshores, els suports s'han 
d'ancorar a aquestes bases, que no han de  quedar visibles.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF.  
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les 
empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat 
amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
Un cop concluida l'obra, s'han de retirar les restes de materials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F8 -  REVESTIMENTS 
 
F89 -  PINTATS 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F898ME01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de 
materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és 

el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, 
necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 
d'acabat  

  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les 
cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir 
d'altres defectes.  
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El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una 
fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes 
toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta 
de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina 
s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles 
defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de 
vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni 
òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment 
o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les 
dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb 
pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents 
consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 

preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color 
diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 
l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona 
adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les 
sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com 
és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura 
en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  

  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les 
especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments 
segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una 
superfície envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona 

aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 
aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I 
del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element 
metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365H51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle 
vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb 
estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a 
les alineacions i a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de 
ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-
los coincidir amb els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 
86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència 
prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans 
necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
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).  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F1421A,F9F1C111,F9F1X112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb 

morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb 

beurada de ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
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- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, 
uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a 
dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons 
l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran 
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més 

de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent 

que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions 

o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts 
pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, 
tacades ni amb d'altres defectes superficials.  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 

col·locació o el que indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir 
alteracions a la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell 
definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de 
picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del 
morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i 

ciment per tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre 

morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 

setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

LOT 2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

121 
 
 

 

  

 

  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
F9F1 -  PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR 
 
F9F1421A - Paviment de llambordins de formigó de forma regular de 11,2x22,5cm i 6 cm de gruix, preu 
alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb 

morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb 

beurada de ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  

  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, 
uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a 
dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons 
l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran 
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més 

de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent 

que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions 

o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts 
pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, 
tacades ni amb d'altres defectes superficials.  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
col·locació o el que indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir 
alteracions a la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell 
definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
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Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de 
picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del 
morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i 

ciment per tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre 

morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 

setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB13351. 
 
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 d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que 
es produeixin variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: ± 1°  
  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 
RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més 
baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés 
de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 
existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques 
indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
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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 FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 
retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de 
luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no 
retrorreflectant.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 

criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del 

mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de 
materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5K -  CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5K4F08. 
 
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 
- 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 
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horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de 
pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres 
defectes.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  
  
ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 
esquerdejat ben adherit a la paret.  
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C, sense pluja.  
  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
No pot transcórrer més d'1,5 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 
 
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 5.2-1C «Drenaje superficial».  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5Z3K3J,FD5Z7GDK. 
 
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  
- Filtre per a bonera sifònica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les 
parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar 
sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les 
parets de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que 
el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament:  ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD7 -  CLAVEGUERES 
 
FD7F -  CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7F737Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb 

massilla  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la 
rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del 
qual han de complir l'especificat en la DT.  
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració 
d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada 
prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració 
d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior 
més petit.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els 
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, 
del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les 
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar 
fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els 
trams que especifiqui la DF.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els 
que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, 
la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la 
DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 
cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la 
superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de 
cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona 
pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts 
baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu 
interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o 
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva 
obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs 
s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels 
tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
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El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella 
elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella 
elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les 
unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el 
contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 
DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments 
que s'hagin efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves 
sobre la canonada instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la 
Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta 
Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-1C «Drenaje superficial».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons 
prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es 
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 
EN CAS D'INCOMPLIMENT.  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot 
el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDG5 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG52357. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de 
tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.  
S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
- Reblert de la rasa amb terres  
- Reblert de la rasa amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%  
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul  
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul  
  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa.  
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 
86 de l'EHE-08  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa.  
  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
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S'ha de treballar a una temperatura superior a 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).  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FGG -  TRANSFORMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGGP0001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Transformadors de 50 a 2500 kVA, destinats a xarxes trifàsiques de distribució 
en servei continu, de 50 Hz de freqüència.  
S'han considerat els elements següents:  
- Transformadors submergits en oli 
- Transformadors amb dielèctric de silicona 
- Transformadors amb dielèctric sec  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació del transformador en la seva posició dintre del esquema elèctric 
- Execució de les connexions elèctriques 

- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i retalls de cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La carcassa del transformador i les parts metàl·liques de la instal·lació han 
d'estar connectades a terra. 
Ha d'estar situat en el lloc previst del centre de transformació, 
preferentment en la zona de flux natural d'aire per a afavorir la refrigeració 
natural. 
El neutre estarà connectat amb una altra terra independent. 
No s'executarà cap treball o maniobra sobre el transformador sense haver obert 
prèviament l'interruptor de tensió baixa i el seccionador general de la línia 
d'alimentació. 
Únicament es podrà actuar sobre elements del transformador sotmesos a tensió 
baixa, sempre que la part de tensió alta no pugui ser tocada inadvertidament 
per l'operador. 
Les connexions han d'estar fetes amb elements normalitzats i segons les 
indicacions de la documentació tècnica del fabricant.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
  
TRANSFORMADOS SUMBERGITS EN OLI:  
El transformador ha d'estar instal·lat a sobre d'una plataforma situada per 
sobre d'un fossar de recollida d'oli, de manera que en cas de que s'encengui 
un vessament, el foc quedi confinat en la cel·la del transformador, sense 
difondre's pels passos de cables ni altres obertures a la resta del centre de 
transformació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de l'aparell s'han de fer seguint les 
instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha 
de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
El transformador s'ha de manipular amb els mitjans adequats a la seva dimensió 
i pes. S'ha d'aixecar únicament amb els ancoratges disposats amb aquesta 
finalitat pel fabricant. 
No s'ha d'executar cap treball en el transformador sense obrir abans 
l'interruptor de baixa tensió i el seccionador general de la línea 
d'alimentació. 
Només es pot actuar sobre els elements del transformador sotmesos a tensió 
baixa, sempre que la part de tensió alta no es pugui tocar accidentalment.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de 
tot el material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación.  
* UNE-EN 60076-1:1998 Transformadores de potencia. Parte 1:Generalidades.  
  
TRANSFORMADOS SUMBERGITS EN OLI:  
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* UNE 21428-1:2004 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para 
distribución en baja tensión de 50 kVA a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más 
elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.  
* UNE 20110:1995 Guia de carga para transformadores sumergidos en aceite.  
  
TRANSFORMADORS TRIFÀSICS AMB DIELÈCTRIC SEC:  
UNE 21538-1:1996 Transformadores trifásicos tipo seco para distribución en 
baja tensión de 100 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el 
material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11L22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i 
els seus components acoblats a aquests.  
S'han considerat els elements següents:  
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un 

dau de formigó  
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 

10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, 
col·locat sobre dau de formigó.  

- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte 
de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, 
per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.  

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de 
llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Suports verticals, ancorats al paviment:  
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Braç mural:  
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  
  
CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF.  
  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instal·lar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, 
femelles i contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la 
recomenada per l'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  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la 
seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a 
l'alçària del pal més 5 m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 
vermells durant la nit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.  
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHQ -  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQC1G8V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a 

equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a 

equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 
W.  

- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a 
làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de fins a 180 W  

- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 
W  

- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a 
equip o sense, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W  

- Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars-iode de fins 
a 1500 W.  

- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric 
integrat, regulables o no regulables.  

- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Acoblada al suport mitjançant brides  
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns  
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns  
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament  
- Connexionat  
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles 
entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han 
d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat 
pel fabricant.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de 
terminal, cargol i femelles.  
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les 
instruccions d'instal·lació del fabricant.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel 
fabricant.  
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt 
d'entrada dels cables.  
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de 
manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.  
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats 
mitjançant pressió de cargol als borns del llum.  
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés 
per a la manipulació i la neteja del difusor.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació 
elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que 
necessitin manteniment.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de 
terra.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  
- Verticalitat:  <= 10 mm  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  
- Posició lateral:  <= 50 mm  
  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.  
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls.  
Ha de quedar a la rasant prevista.  
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i 
mantenir el seu pendent.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant 
la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les 
instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha 
de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi 
col·locat la caixa de suport.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la 
lluminària.  
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les 
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directament amb els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de 
netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç de 
retirar la brutícia.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert 
d'encesa.  
  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.  
 
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.  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. 
Luminarias para alumbrado público.  
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de 
funcionamiento.  
  
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:  
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de 
funcionamiento.  
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). 
Requisitos de seguridad.  
  
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:  
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de 
funcionamiento.  
  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: 
Luminarias empotradas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta 

distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la 
instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts 
amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques 
diferents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva 
adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ11U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior.  
S'han considerat els tipus de bancs següents:  
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics  
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de 
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quedar protegits de la corrosió.  
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres 
defectes visibles.  
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària del seient:  ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 10 mm  
  
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  
Nombre de daus:  4  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C 
i 40°C, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 

peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31U103. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de 
desguàs, col·locada ancorada a dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF.  
Ha de quedar anivellada.  
Ha de quedar ben fixada al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per 
a la seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera 
que es pugui instal·lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres 
defectes visibles.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C 
i 40°C, sense pluja.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes 
d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer 
possible el roscat de les unions.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 

peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

 

G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2193A05,G2194JE1,G219U105,G219U200,G219U020,G2194AUI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o 
desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment 
que resti siguin rectes i uniformes.  
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:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF.  
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.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre 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 pels 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.).  
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El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o 
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del 
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G221 -  EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2212101. 
 
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 
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definits en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF.  
 
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 tectónic-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 matèria 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.  
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 
l'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 
granulometria 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 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES; IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC.. CLAU: TA-16248 

LOT 2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

135 
 
 

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 cartutx-enceb, 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 acústiques.  
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 
barrinades 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.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització 
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la 
seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures.  
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 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  
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  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
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G222 -  EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2225432. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 
d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma 
contínua o realitzades per dames.  
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 
- 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°  
 

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

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, 
per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins 
al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar 
un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per 
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 
m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una 

possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la 
DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua 
dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i 
les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de 
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament 
del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
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carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
  
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 
- 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 l'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 
l'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 
granulometria 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 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 cartutx-enceb, 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 acústiques.  
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.  
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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 
barrinades 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.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern 
al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la 
presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització 
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la 
seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures.  
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 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  
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G224 -  REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2243011. 
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
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G228 -  REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G228560F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva 
extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús 
de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 

reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú  
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú  
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 als terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement 
paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més 
alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de 
filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema 
previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació 
previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu 

superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de 
la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada 
instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient 
sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la 
resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de 
la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que 
es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície 
s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas 
de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans 
adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments 
adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal 
d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última 
s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, 
de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les 
tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix 
nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que 
la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments 
ni danys a la canonada 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 
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disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades 
per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava 
amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria 
diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de 
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la 
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l'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 150 m2. Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per 
capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la 
humitat in-situ (NLT-103).  

- 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 importància 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 Próctor 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 
ha de complir 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.   
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G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G31 -  RASES I POUS 
 
G315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G31511H1. 
 
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  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 
la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del 
formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'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'abséncia de defectes significatius en la superfície 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 a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments 
de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho 
autoritzi explícitament la DF.  
  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 

considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha 
d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó 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'abséncia de defectes significatius en la superfície 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 més 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 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, 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 justifiqui 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.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles 
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les 

armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el 
recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del 
formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 
estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures 
constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de 
la temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, 

després del formigonat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el 
contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació 
de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions 
geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït 
de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, 
en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a 
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 

d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la 

mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la 
manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre 
la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el 
contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà 
encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G3L -  CONTENCIÓ DE TALUSSOS 
 
G3LA -  EMPERNATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3LA000Y. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de perns d'acer ancorats al terreny mitjançant injeccions de 
morter de ciment o de resines, i amb una placa de transmissió de les càrregues 
a la part exterior dels perns que permeti donar tensió al conjunt.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Perforació del terreny 
- Col·locació del pern i dels materials de rebliment i d'ancoratge 
- Disposició de la placa de repartiment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El diàmetre de la perforació ha d'excedir entre 4 i 8 mm, al diàmetre de la 
barra i la seva llargària ha de ser inferior a 10 cm a la llargària del pern.  
La barra del pern ha de ser neta, no ha de tenir òxid no adherit, greix, ni 
d'altres substàncies perjudicials.  
L'extrem bisellat del pern ha de quedar introduït a la perforació, mentre 
l'extrem roscat ha de sobresortir 10 cm del plànol de la paret per a poder 
col·locar-hi el cargol.  
La unió entre el pern i la paret s'ha de fer per mitjà d'una placa de 
repartiment.  
La longitud del pern ha de superar la zona de descompressió o la 
d'inestabilitat per a assegurar un ancoratge suficient.  
Llargària del pern:  >= 3 m  
En casos excepcionals, la DF pot indicar llargàries més petites si les 
condicions del lloc de treball així ho aconsellen.  
En cas d'ancoratges provisionals, no es pot retirar cap element de 
l'ancoratge, ni destesar-los, sense autorització per escrit de la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitzar, s'han d'ajustar a allò 
indicat per la DF.  
L'orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la paret, excepte 
indicació contrària de la DF.  
La perforació ha de ser neta, s'ha de netejar amb aigua a pressió o amb aire 
comprimit si s'aprecia risc d'inestabilitat.  
Cal retirar les irregularitats de la perforació que dificultin la penetració 
del pern.  
Si l'ancoratge és de punt, els cartutxos s'han d'introduir fins al final de la 
perforació, per a ser punxats posteriorment en col·locar a pressió el pern.  
Si l'ancoratge és continu, els cartutxs s'han d'introduir a pressió a la 
perforació. Un moviment posterior de rotació del pern és suficient per a 
trencar les bosses i materialitzar-ne la fixació al terreny.  
La tensió de l'ancoratge s'ha d'ajustar al indicat en la Documentació Tècnica.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'ancoratge linial amidats segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou la perforació, el pern d'ancoratge i la part 
proporcional d'unions al terreny i accessoris.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual dels empernatges abans de la seva utilització. 

- Comprovació estadística de la posada a l'obra, en un 10 % dels empernatges, 
amb determinació del volum d'adhesiu (ciment o resines), longitud lliure del 
pern i control de collament de les plaques.  

  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
- Es considerarà com a lot de control, el conjunt de 100 empernatges de les 

mateixes característiques. 
- No s'acceptarà l'execució dels empernatges si no es compleixen les 

condicions establertes al plec. 
- En cas que un assaig d'arrencada resulti deficient, caldrà repetir-lo en 

dues unitats del mateix lot (100 peces), acceptant-ne el conjunt si els nous 
resultats resulten satisfactoris. Si apareixen més de 3 empernatges 
deficients dins la mostra, es rebutjarà el lot assajat.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaig de tracció sobre perns col·locats i comprovació del parell de 

collament de la placa.  
- Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat.  
- El resultat de l'assaig d'arrencada del pern ha d'estar d'acord a les 

condicions previstes a la documentació tècnica.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Assaig a tracció:  segons les indicacions de la DF aproximadament sobre un 

5% dels perns col·locats (0,3 T). 
- Assaig d'arrencada o trencament:  a criteri de la DF, en principi sobre un 

10% dels perns sobre els que es realitza l'assaig de tracció (cada 3 T de 
perns).  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
- No s'acceptarà l'execució de la partida si no es compleixen les 

especificacions indicades. 
- Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
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G92 -  SUBBASES 
 
G921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G921202J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el 
plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament 
d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants 
previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el 
que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que 
retinguin aigua sobre la seva superfície.  
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 a 
l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, 
total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus 
de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 

13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons 

UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa 
estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els 
valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la 

teòrica, en la resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar 
la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del 
PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, 
d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, 
es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera 
necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a 
evitar les segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del 
PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip 
necessari per a aconseguir la densitat exigida.  
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 mitjans 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.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de 
trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de 
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF 
autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no 
hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els 
valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot 
acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 
construcció.  
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A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és 
acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista.  
 
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 sobreamples 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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a 
comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in 
situ'.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 
capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que 
estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel 
DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 

carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 
criteris següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits 
aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits 

aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per 

lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix 
lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, 
ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils 
transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 
20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex 
de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 
24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció 
construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no 
més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats 
individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la 
densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, 

per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han 
de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En 
cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de 

Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de 
gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del 
Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la 
capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material 
necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i 
a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix 
inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas 
d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un 
d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  
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- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en 

els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a 
l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la 
minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte 
del Contractista.  

- Regularitat superficial:  
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es 

procedirà de la següent manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat 

s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha 

d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà 
a compactar i refinar per compte del Contractista.  
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G93 -  BASES 
 
G931 -  BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G931R01J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el 
plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament 
d'aquests residus.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants 
previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el 
que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que 
retinguin aigua sobre la seva superfície.  
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 a 
l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, 
total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus 
de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 

13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons 

UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa 
estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els 
valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la 

teòrica, en la resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar 
la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del 
PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, 
d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, 
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es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera 
necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a 
evitar les segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del 
PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip 
necessari per a aconseguir la densitat exigida.  
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 mitjans 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.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de 
trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de 
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF 
autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no 
hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els 
valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà 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 fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista.  
 
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 sobreamples 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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a 
comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in 
situ'.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 
capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que 
estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel 
DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 

carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 
criteris següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits 
aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits 

aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per 

lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix 
lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, 
ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils 
transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 
20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex 
de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 
24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:  
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El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció 
construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no 
més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats 
individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la 
densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, 

per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han 
de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En 
cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de 

Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de 
gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del 
Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la 
capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material 
necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i 
a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix 
inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas 
d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un 
d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en 

els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a 
l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes 

d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la 
minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte 
del Contractista.  

- Regularitat superficial:  
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es 

procedirà de la següent manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat 

s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha 

d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà 
a compactar i refinar per compte del Contractista.  
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G93 -  BASES 
 
G937 -  BASES DE FORMIGÓ MAGRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9371151. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de base per a paviment amb formigó magre, amb una consistència tal 
que es requereix l'ús de vibradors interns per a la seva compactació.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball  
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guia i condicionament dels camins de rodadura per 

a la pavimentadora 
- Posada en obra del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Acabat superficial 
- Protecció i curat del formigó fresc  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície de la capa ha de ser uniforme i sense segregacions.  
L'amplària de la capa no ha de ser inferior en cap cas, a la prevista a la DT.  
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent i rasant especificat a la DT o, en el seu 
defecte, el que especifiqui la DF.  
Resistència a compressió simple a 28 dies, segons UNE-EN 12390-3: >=15 MPa  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors 
de la taula 551.6 del PG 3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviacions en planta: <= 30 mm  
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible 
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries 
per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran 
defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
S'ha de fer un tram de prova >= 100 m amb el mateix equip, velocitat de 
formigonament, gruix i amplada que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense l'aprovació del tram de 
prova per la DF.  
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, es realitzarà 
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amb maquinària que compleixi els requisits indicats a l'apartat 551.4 del PG 3 
vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
El transport del formigó fins al lloc de posada en obra es realitzarà el més 
ràpid possible, i quan es faci en camions oberts es protegirà de la pluja o 
dessecació.  
Si el transport es realitza amb camions sense elements d'agitació, la 
descàrrega del formigó es realitzarà en un temps màxim de 45 minuts des de la 
introducció del ciment i dels àrids a la pastadora.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les 
precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 
indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar 
constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment 
els 35°C.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui 
provocar desperfectes en el formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF 
podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per 
tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 
favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C.  
No es formigonarà sobre superfícies amb temperatura inferior a 0ºC.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota 
l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó 
d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i 
contaminacions.  
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i 
el més a prop possible del lloc definitiu de col·locació  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació 
del personal i evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i 
acondicionats per a protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals, s'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al 
llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. El junt ha d'estar a una 
distància <= 50 cm de qualsevol junt longitudinal previst en el paviment de 
formigó.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, 
o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un 
inici de l'adormiment al front d'avanç.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície 
del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha 
d'utilitzar formigó no estès.  
Abans que comenci l'adormiment del formigó es donarà a la seva superfície un 
acabat llis i homogeni.  
En el cas que sigui necessari, durant el primer període d'enduriment, el 
formigó es protegirà contra el rentat per pluja, la dessecació ràpida i els 
refredaments bruscs o congelació, amb el procediment autoritzat per la DF.  
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de 
cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció 
és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, 
es disposarà un junt transversal.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen d'acord amb les indicacions 
de l'article 551.5.9 del PG 3 vigent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies 

següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de 
junts i la comprovació de la regularitat superficial.  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de 
circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps, 
excepte indicació contrària de la DF.  
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es 
mantindrà net. No tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle 
de 3 m (NLT-334).  
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora 
no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i 
als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes 
consecutives sigui <= 1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant 
bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que 
es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a 
guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de 
formigó prèviament construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per 
a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha 
d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i 
mai abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 
28 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
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)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó magre.  
- Execució d'un tram de prova.  
- Control del procés de fabricació del formigó.  
- Mesura de la temperatura i humitat ambient.  
- Mesura de la consistència del formigó.  
- Comprovació del gruix estès.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 551.9 del PG 3 vigent; els 
controls del tram de prova seran els indicats a l'apartat 551.6.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es 
procedirà 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.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Gruix de la capa 
- Homogeneïtat del formigó 
- Resistència a compressió simple del formigó 
- Verificació de l'aspecte superficial de la capa 
- Verificació de l'absència de defectes superficials importants 
- Regularitat superficial, mitjançant determinació de l'Índex de Regularitat 

Internacional (IRI), segons NLT-330  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 551.9 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es defineix com a lot de control la part de capa de formigó magre executada 
que no supera els límits de:  
- Superfície màxima = 3500 m2 
- Longitud màxima = 500 m 
- Temps d'execució <= 1 dia  
Els criteris de presa de mostres per a cada element a controlar seran els 
indicats a l'article 551.9.4 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
S'adoptaran els criteris indicats a l'apartat 551.10 del PG 3 vigent.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G96 -  VORADES 
 
G965 -  VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G965P7D9,G96500C1. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments 
ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm 
per damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 
morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm 
sobre el llit de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha 
de vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal 
l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha 
de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 
mínim, de 3 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es 

col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
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- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G97 -  RIGOLES 
 
G971 -  BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9715F11. 
 
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 base per a rigola, amb formigó en massa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Base per a rigola:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura  
  
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva 
massa.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix 
nivell que la base de formigó de la vorada.  

La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
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 5.9 de 
l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
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%  
  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i 
sense que es produeixin segregacions.  
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària 
l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  
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 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es 

col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G97 -  RIGOLES 
 
G974 -  RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G97433EA,G97422EA,G974U012. 
 
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.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
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.  
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es 

col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 

plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9E1F11H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents:  
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense 

suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense 

suport de 3 cm de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, 
uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres 
defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a 
dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons 
l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran 
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més 

de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent 

que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions 

o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, 
segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels 
junts de contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu 
i 48 h a l'hivern.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es 

col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les 
instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA33001,GBAU0001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb 
finalitats informatives i reguladores del trànsit.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 
- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  
- Marques vials 'in situ' 
- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un 
material base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o 
de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació 
del sistema.  
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per 
termoplàstics.  
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, 
visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts 
en aquesta norma.  
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 3,0 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  
  
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o 
post-barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter 
retrorreflectant.  
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà 
reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, 
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.  
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de 
post-barrejat afegides al material base:  
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  
  
MARQUES VIALS EN CARRETERES:  
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, 
d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització 
horitzontal de carreteres amb trànsit convencional.  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la 

retrorreflexió en sec i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la 

retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.  
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- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i 

mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a 

l'emmarc de marques vials per a millorar el seu contrast. 
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, 

utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada.  
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les 
característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de 
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i 
vermell respectivament.  
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques 
de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, 
calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la 
durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, 
complirà:  
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4  
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran 
compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar:  
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la 

marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts 

a la taula 700.10 del PG 3 vigent.  
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de 
garantia, han de complir amb les característiques especificades a la taula 
700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 
700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
 
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.  
No podrà aplicar-se la marca vial:  
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de 
protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 
la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del 
sistema de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que 
inclouran com a mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els 
requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i 
caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1.  
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la 
presentació de la declaració del contractista, que per a cada màquina a 
utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 
135277-1:  
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina  
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de 

línies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a 
l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord 
amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels 
ajustos realitzats.  
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials 
aplicades siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el 
paviment.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca.  
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el 
substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca 
vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial 
adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó.  
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, 
s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb 
un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà 
eflorescències, ni reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb 
la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència 
suficient.  
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 d'assecat.  
 
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 en 
l'eix de la marca sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament 
del paviment a pintar.  
  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la 
superfície realment executada sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament 
del paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y 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.  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. 
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  
- Revisió de la data de fabricació dels materials.  
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la 

següent informació:  
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips 

d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de 

treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 

característiques de la marca vial aplicada.  
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a 

l'acta d'ajust de la maquinària.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les 
dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 
del PG 3 vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els 
següents supòsits:  
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 

700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a 

l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les 

dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 

20%.  
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin 
estat rebutjades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es 
realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, 
si compleixen els requisits especificats.  
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els 
dos mètodes:  
- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del 

PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància 
retrorreflexada en sec.  

- Mètode d'assaig continu:  
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada 

en sec. 
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres 

característiques addicionals.  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el 
període de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les 
característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de 
garantia, els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 
700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell 
respectivament.  
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin 
estat rebutjades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD5 -  DRENATGES 
 
GD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5ZRE01. 
 
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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- Filtre per a bonera sifònica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les 
parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar 
sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les 
parets de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que 
el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament:  ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD7 -  CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
GD7F -  CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD7F4575. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb 

massilla  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la 
rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del 
qual han de complir l'especificat en la DT.  
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració 
d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada 
prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració 
d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior 
més petit.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els 
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, 
del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les 
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar 
fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els 
trams que especifiqui la DF.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
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complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els 
que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, 
la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la 
DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 
cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la 
superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de 
cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona 
pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts 
baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu 
interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o 
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva 
obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs 
s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels 
tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella 
elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella 
elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les 
unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el 
contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 
DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments 
que s'hagin efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves 
sobre la canonada instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la 
Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta 
Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-1C «Drenaje superficial».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons 
prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es 
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 
EN CAS D'INCOMPLIMENT.  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot 
el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL 
 
H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1431101,H1465275,H1485800,H1411111,H145D002,H147D102,H1432012,H1445003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un 
o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així 
com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin 
específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del 
treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i 
dels factors de molèstia  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que 
motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos 
addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:  
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com 
l'estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos 
EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en 
relació amb el risc o riscos corresponents.  
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i 
instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, 
sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:  
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de 

l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions 
periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge 
proporcionat pel fabricant  
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció 
de:  
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que 
no hagin pogut evitar-se  
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells 
en els que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En 
aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de 
l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut 
l'usuari.  
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn 
en el qual ho ha d'utilitzar.  
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. 
No es permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les 
característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.  
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi 
el risc.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades 
sobre el cap, serà perceptiva la utilització de casc protector.  
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la 
protecció específica d'ulls i oïdes.  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de 
bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, 
muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de 
gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i 
conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert 
i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de 
transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials  
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva 
proximitat a màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi 
acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà 
obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se 
els llaços, cintes i adorns sortints.  
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l'ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica 
de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització 
d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  
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Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
:  
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials 
fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
S'han de tenir en compte els aspectes següents:  
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 
completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-
entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com 
els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o 
tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions 
laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer 
servir ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible 
i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de 
ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.  
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones.  
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell 
de la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el 
visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva 
de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment 
prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar.  
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada 'Caixó de soldador' amb espiell de vidre fosc protegit per un altre 
vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de 
l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas 
inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.  
Característiques dels vidres de protecció:  
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres 
seran de color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica 
suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i 
impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i 
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, 
tradicional de les ulleres de picapedrer  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats  
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de 
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà 
obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització 
que calgui adoptar.  
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin 
de suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius 
similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús 
de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.  
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la 
cara, verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció 
dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats 
amb gas, quan puguin existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència 
d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan 
pugui desprendre's pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de 
clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les 
que existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic  
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a 
l'ambient una concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells 
llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 
tòxics en suspensió.  
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel 
fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement 
la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si 
no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.  
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució 
'tradicional'.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, 
etc. 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per 
evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, 
cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, 
malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o 
riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge 
màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants 
tipus cirurgià.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es 
dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en 
funció de l'activitat:  
- Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció.  
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Construcció de sostres  
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en 
cas de penetració de masses en fusió:  
- Soldadors  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de 
botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i 
fosfatada per evitar la corrosió.  
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, 
es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  
tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del 
cos al bloc del pis.  
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, 
que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la 
realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o 
enderrocs.  
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir 
calçat aïllant sense cap element metàl·lic.  
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà 
desfer-se'n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de 
partícules incandescents.  
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran 
antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de 
perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable 
l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, 
simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, 
amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.  
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els 
requisits màxims de defensa davant d'aquestes.  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà 
perceptiu l'ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb 
arnès).  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura  
Aquests cinturons compliran les següents condicions:  
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al 
cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de 
fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que 
no podran anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un 
diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de 
contacte amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en 
cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre  
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva 
resistència. La llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies 
el més curtes possibles.  
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida 
útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà 
individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.  
  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats:  
- Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient 
calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques  
- Roba de protecció anti-inflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus  
- Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi 
d'orientar-se cap el cos.  
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
  
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents condicions:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
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- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació  
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per 
tal motiu és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, 
tèrmics.  
  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari 
compliran les següents característiques:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari  
  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió 
elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o 
al seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de 
seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de 
validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el 
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les 
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de 
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

 

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL 
 
H15 -  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H15118D1,H152J105,H152U000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i 
interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte 
amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  
- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla 
electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb 
mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i 
sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta 
ignífuga i xarxa de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment  
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a 
l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i 
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sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb 
estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 
sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin 
els riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control 
protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per 
tercers, exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o 
bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en 
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions 
indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us 
del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun 
EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es 
obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser 
protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar 
proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els 
mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de 
treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una 
alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element 
estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al 
muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa 
tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima 

de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir 
en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons 
norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit 
vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al 
sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 
cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 
m si no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als 
sostres.  
  
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de 
la mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o 
la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de 
caiguda d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte 
previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui 
afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions 
d'ús són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació 
no representa un perill per a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les 
instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació 
dels SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d'haver aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones 
perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació 
dels SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, 
d'acord amb les instruccions del fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra 
les caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al 
procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
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No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de 
la xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, 
la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra 
(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el 
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les 
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación  
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para 
los límites de instalación.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

   

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀLꞏLIQUES 
 
H645 -  TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6452131. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, 
fixada a peus d'acer conformat amb desmuntatge inclòs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 

- Col·locació dels peus 
- Col·locació de les planxes entre els suports 
- Desmuntatge del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els 
angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les 
empentes i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements 
auxiliars.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

   

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀLꞏLIQUES 
 
H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6AA2111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els 
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angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les 
empentes i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements 
auxiliars.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut 
en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons 
procedeixi.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels 
següents principis generals:  
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de 
seguretat i protecció per part dels projectistes i responsables de la 
seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació 
en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
els establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, 
prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i 
solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes 
al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual 
dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat 
immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc 
general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el 
rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a 
l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que 
justificava el seu emplaçament.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 
la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el 
cas dels senyals 'SENTIT PROHIBIT' i 'SENTIT OBLIGATORI' en calçades 
divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a 
l'eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents 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'esplanada de 
la carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  
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 
totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-
se, segons les circumstàncies, els següents elements:  
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, 
des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos 
necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill 'OBRES' 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, 
TR  5, TR  6, TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, 
ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic 'ALTERNATIU' es durà a terme per un dels següents 
sistemes:  
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. 
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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 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant 
i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la 
DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  
  
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 
dispositivos indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBC -  ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00,HBC12100,HBC1B001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits 
que no es desitja que siguin ultrapassats.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels 
següents principis generals:  
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat 
i protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema 
d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en 
qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i 
serà fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que 
justificava el seu emplaçament.  
  
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:  
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver 
col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, 
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element 
de defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de 
superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD 
(barrera 'Jersei' o barana metàl·lica).  
- 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 
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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 l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents 
precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies 
(vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en 
el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.  
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària 
superior a 500 vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les 
bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre 
cadascuna de les bandes vermelles.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant 
i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la 
DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

HM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
HM3 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible 
i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general 
d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de 
productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra 
incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors 
mòbils  
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions 
del projecte, verificar:  
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d'incendis 
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- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la 
DF. S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb 
un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres 
elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i 
productes inflamables, etc.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes 
sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  
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HQ -  EQUIPAMENTS 
 
HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1H110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en 
condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament 
les casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament 
assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, 
s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el 
personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 
qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de 

cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció 
'in situ' d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, 
superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 
comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de 
qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, 
havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de 
la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu 
entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals 
o paràsits.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel 
fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el 'Manteniment Predictiu' sobre el 
'Manteniment Preventiu' i aquest sobre el 'Manteniment Correctiu' (o reparació 
d'avaria).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:  
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual 
(intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció 
d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.  
  
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
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trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo.  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación  
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K215 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2157TVY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la 
coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a 
posterior reutilització.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap 
utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una 
utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques 
que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva 
posició original.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a 

màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, 
neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a 
posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec 
per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans 
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa 
sobre camió o contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix 
mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
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- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, 
inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de 
runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes 
sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per 
a la seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada 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  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
ENDERROC O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es 
faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar 
separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les 
humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la 
demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
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.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements 
estructurals que li transmetin càrregues.  
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els 
elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
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 Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest 
és estable i l'alçària és <= 2 m.  
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 veïnes, 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.  
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.  
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 al Real Decret 396/2006.  
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 l'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 matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de 
l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 
l'enderroc, aprovats per la DF.  
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES 
CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE 
FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
ARRENCADA DE BONERA:  
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.  
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O 
JUNT DE DILATACIÓ:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions 
de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto.  
* 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.  
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K4 -  ESTRUCTURES 
 
K45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
K45R -  REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45RU500,K45RU501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de 
materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de 
pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que 
es vulguin eliminar.  
S'han considerat els tipus de neteja següents:  
- Sistemes a base d'aigua:  

- Aigua nebulitzada 
- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en 

paraments murals d'interès històric-artístic) 
- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-

artístic) 
- Apòsits aquosos amb materials absorvents  

- Sistemes a base de detergents o productes químics:  
- Agents quelants en suspensió en un gel 
- Resines d'intercanvi iònic 
- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.  

- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a 

les unitats d'obra on intervenen conservadors-restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent 
criteri:  
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  
  

CONDICIONS GENERALS:  
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, 
escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de quedar alterada la textura 
superficial del parament.  
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives 
requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat 
inferior als 50 km/h i sense pluja.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc 
de gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals a la superfície o 
formació de taques.  
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més 
convenient que deixi el material net sense deteriorar immediata o 
posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.  
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents 
zones de la façana per veure l'efecte de la neteja sobre el material.  
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de 
protegir els elements més dèbils de la façana o els que no es netegen.  
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més 
fort que l'element a netejar  
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses 
o molt deteriorades.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a 
tractar.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a 
prop de l'àrea a netejar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, 
EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COLꞏLOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
 
K4DE -  APUNTALAMENT AMB BASTIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4DE1900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'estructura provisional amb bastides metàl·liques o de 
fusta per a suportar l'encofrat d'arcs, voltes, taulers de ponts o sostres a 
alçades superiors a 5 metres.  
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 la bastida 
- Col·locació dels dispositius de travament 
- Desmuntatge i retirada de la bastida i el material auxiliar, un cop 

l'estructura estigui en condicions de suportar els esforços  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de 
quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès 

del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils 

metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del 
cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, 
ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components 
compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge del cindri.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament 
resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, 
podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, 

resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues 
verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la 
capacitat resistent i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies 
adients  

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.  

Per a la utilització d'estructures desmontables amb resistència als nusos 
confiada només a la fricció de collars, s'ha de tenir l'aprovació prèvia de la 
DF.  
A les obres de formigó pretesat, la disposició del cindri ha de permetre les 
deformacions que es derivin del tesat de les armadures actives i ha de 
resistir les tensions derivades de la redistribució del pes propi de l'element 
formigonat.  
Les pressions transmeses al terreny no han de produir assentaments 
perjudicials per al sistema de formigonament previst.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o 
quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin 
grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real 
del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
Els travaments han de tenir la menor rigidesa possible, compatible amb 
l'estabilitat del cindri, i s'han de retirar els màxims possibles abans del 
tesat de les armadures, si l'estructura s'ha de pretensar.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que 
haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
El cindri ha de tenir una carrera suficient per a poder realitzar les 
operacions del descindrat.  
Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà al projecte 
de l'estructura si:  
- Pes propi dels sostres > 5 kN/m² 
- Alçària dels puntals > 3,5 m  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats 
amb els recolzaments i sobre aquests s'han de col·locar les biguetes  
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han 
d'ajustar tot seguit els apuntalats  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill  
Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als plànols d'execució 
del sostre d'acord amb l'apartat 59.2. de l'EHE-08   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el 
formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades 
amb anterioritat.  
Toleràncies de deformacions pel formigonament:  
- Moviments locals del cindri:  <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
Toleràncies d'execució:  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si l'estructura pot ser afectada per un corrent fluvial, s'han de prendre les 
precaucions necessàries contra les avingudes.  
Les proves de sobrecàrrega del cindri s'han de fer de manera uniforme i 
pausada. S'ha d'observar el comportament general del cindri seguint les seves 
deformacions.  
El desmuntatge s'ha de fer de forma suau i uniforme sense produir cops ni 
sotragades.  
El desmuntatge s'ha de fer de conformitat amb el programa previst a la DT.  
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han 
d'ajustar a l'indicat per la DF.  
Quan els elements siguin de certa importància, al desmuntar el cindri és 
recomanable fer servir falques, caixes de sorra, crics o d'altres dispositius 
similars.  
Si l'estructura és de certa importància i quan la DF ho estimi convenient, els 
cindris s'han de mantenir separats dos o tres centímetres durant dotze hores 
abans de retirar-los completament.  
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Si no ho contraindica el sistema estàtic de l'estructura, el descens del 
cindri s'ha de començar pel centre del tram i continuar cap als extrems.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin 
càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el 
terreny cal asegurar que no assentaran.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó 
assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense 
excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
En sostres unidireccionals l'ordre de retirada dels puntals serà des del 
centre del buit cap als extrems, en voladius des de la volada cap al 
recolçament  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
 
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).  
* 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)  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

 

M -  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 
 
M8 -  REVESTIMENTS 
 
M8B -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
M8B41110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de 
materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tractaments següents:  
- Recobriment antigraffiti  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Recobriment antigraffiti:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació d'una capa de producte decapant 
- Neteja amb aigua 
- Aplicació d'una capa d'imprimació antigraffiti 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís 

antigraffiti  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.  
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 especificades per la DF.  
  
ANTIGRAFFITI:  
El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, 
per tal de garantir que el graffiti s'adherirà sobre el vernís i no sobre el 
suport protegit.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és 
superior a 50 km/h.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
  
ANTIGRAFFITI:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 10ºC 
- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de 

condensació 
- Humitat relativa de l'aire superior a 80%  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit.  
S'han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat 
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per tal de garantir l'adherència del vernís.  
Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d'eliminar les restes de 
pintura del suport a tractar.  
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa 
d'imprimació penetrant i segelladora.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

_______________________________________________________________
_____________ 

 

  

 

 

Barcelona, Maig de 2.018 
L’Enginyer Autor del Projecte 
 
 
 
 
Víctor Obradors Melcior 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
ODC Works Management Services, S.L. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és el d’exposar la relació de les partides alçades  del present Projecte 
Constructiu.  
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En aquest projecte ens trobem dos tipus de partides alçades: 

 Partides alçades a justificar. 

 Partides alçades de cobrament íntegre. 

S’establirà tot seguit la seva definició, condicions d’execució i mètodes d’abonament. 

2. PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 

 

2.1. CONCEPTE DE PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR 

 

Les partides alçades  a justificar, son aquelles que es poden mesurar en totes les seves parts com 
unitats d’obra amb els seus preus unitaris. 

2.2. CRITERI DE AMIDAMENT DE PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR  

Normal 

Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal·lacions es calcularan amb els 
preus de projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà el 
corresponent preu contradictori. 

 

2.3. CRITERI DE CERTIFICACIÓ I ABONAMENT DE PARTIDA ALÇADA A 
JUSTIFICAR 

 

Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per 
mediació) a les empreses o organismes que es determini seran certificats de la següent forma: 



 

MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES, IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE  PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC. CLAU:TA-16248 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. PARTIDES ALÇADES    

4  

 

La partida es justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de 
INFRAESTRUCTURES.CAT i el corresponent rebut visat per la Direcció d’Obra. 

L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o 
organismes esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests conceptes 
en l’obra adjudicada. 

Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat seran certificats incrementant 
en un 5% en concepte de despeses indirectes i un 6 % per despeses de contractació addicional. 
Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material. 

 

2.4. PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR AL PROJECTE: LOT 1 I LOT 2 

 

En el nostre projecte, estructurat per lots tenim la següent divisió de les partides alçades per cada 
lot. 

 

2.4.1. Partides alçades del Lot 1 

 

 

 

 

l 

2.4.2. Partides alçades del Lot 2 

 

 

 

3. PARTIDAS ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRE 

3.1. CONCEPTE DE PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE: DEFINICIÓ I 
ABONAMENT 

Les partides alçades de cobrament íntegre s’ha d’abonar al constructor en la seva totalitat, un cop 
estiguin acabats els treballs i obres a les quals es refereixen d’acord amb les condicions 
d’abonament i forma de pagament establertes en el contracte i sense perjudici de indicacions 
específiques de mes prelació documental que puguin figurar al plec de condicions tècniques 
particulars al respecte del seu abonament fraccionat en casos justificats. 

Quant la forma d’explicitar els treballs i obres que formin part de una partida alçada de cobrament 
íntegre no figurin als documents contractuals del projecte o figurin d’una manera incomplerta, poc 
precisa o insuficient, per tal de poder procedir a la seva execució, el constructor restarà a disposició 
de les instruccions que per tal de aclarir i definir la execució concreta de aquestes partides dicti per 
escrit la Direcció Técnica de les obres. Respecte a questes instruccions, el contractista podrà 
manifestar la seva disconformitat en el termes i forma que estableixen els reglaments oficials i les 
clàusules de la contractació a les que es remet el plec de aquest projecte. 
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3.2. PARTIDES DE COBRAMENT INTEGRE AL PROJECTE: SEGURETAT VIÀRIA I 
DESVIAMENTS PROVISIONALS 

 

3.2.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada 

3.2.1.1. Definició 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat 
com de vianants. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 -Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams 
en obra. 

 -Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després 
de que acabi la seva necessitat de: 

 Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 

 Cons 

 Balises lluminoses intermitents i fixes. 

Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb la 
normativa vigent. 

Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

 

Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
abalisament. 

Tot el material necessari per la instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu correcte 
funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

 -Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

 -Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

 -Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de 
vianants. 

 -Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

 -La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 
afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què 
aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i 
les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 

3.2.1.2. Condicions generals 
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició 
indicada i  aprovada per la D.F. 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

3.2.1.3. Condicions del procés d’execució 
La superfície on s’ha d’aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 
verticalitat i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de 
terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 
abalisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o 
les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre 
especificacions menors de les específiques d’obres definitives. 

3.2.1.4. Unitat i criteri d’amidament 

 P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

 El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions 
de la partida d’obra executada i del procés d’execució definits als punts anteriors. 

 

3.2.1.5. Normativa de compliment obligatori. 
 

 - Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, 
aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 
297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  
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“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer 
de 2002. 

 - 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

 - Reglament de Baixa Tensió. 

 

3.3. PARTIDES DE COBRAMENT  INTEGRE: LOT I I LOT 2 

 

En el nostre projecte, les partides de cobrament íntegre per cada lot son les següents: 

3.3.1. LOT 1 

 

 

3.3.2. LOT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SIGNATURA 

 

Barcelona, Maig de 2.018 

L’Enginyer Autor del Projecte 

 

 

 

 

Víctor Obradors Melcior 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

ODC Works Management Services, S.L. 
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Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
LA SEU D'URGELLESTACIÓ/PARTIDA 11
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
REIXA DRENATGESUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Enderroc d'interceptor, de 35 cm d'amplària i 50 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell picador i càrrega manual
i mecànica de runes sobre camió o contenidor

1 F21DU00A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Demolició de caixa Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Reixa 1. Entrada 0,500 11,500 5,750

TOTAL AMIDAMENT 5,750

m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

2 FD5K4F08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reposició de caixa Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Reixa 1. Entrada 0,500 11,500 5,750

TOTAL AMIDAMENT 5,750

m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada
m, col·locat ancorat al formigó

3 FD5Z3K3J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reposició de caixa Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Reixa 1. Entrada 0,500 11,500 5,750

TOTAL AMIDAMENT 5,750

u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 3 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre bastiment i unió entre reixa mitjançant cargol

4 FD5Z7GDK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reposició de reixa nova Unitats

C#*D#*E#*F#2 Reixa 1. Entrada 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Reixa 2. Andana 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
LA SEU D'URGELLESTACIÓ/PARTIDA 11
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
JUNTA DE L'APARCAMENTSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 2

m2 Repicat i neteja de superfícies de formigó en junta de forjat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1 E3GZA1AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Total

C#*D#*E#*F#2 Junta de l'aparcament 1,000 5,000 0,100 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

2 E7J5111A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Junta de l'aparcament 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Acer inoxidable, per a canaleta formada per peça simple, en perfils conformats tipus U, treballat a taller i col·locat a l'obra
amb cargols

3 E4R110ED

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Protecció de junta de l'aparcament 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

4 ED15E471

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Baixant de junta de l'aparcament 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
LA SEU D'URGELLESTACIÓ/PARTIDA 11
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
MARQUESINASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i preparació de la superfície de parament metàl·lic per a pintat posterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de
material resultant a contenidor 

1 E894A00A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Costat Alçada

C#*D#*E#*F#2 Pilars 40x20 cm 8,000 0,800 3,500 22,400

C#*D#*E#*F#3 8,000 0,400 3,500 11,200

C#*D#*E#*F#4 Baixants 15x10 cm 2,000 0,300 3,500 2,100

EUR



Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,200 3,500 1,400

C6 COBERTA Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#7 Superfície superior i inferior 2,000 60,000 10,000 1.200,000

C9 TIRANTS Grups Longitud Perímetre Unitats

C#*D#*E#*F#10 Tirants 8,000 6,500 0,150 4,000 31,200

TOTAL AMIDAMENT 1.268,300

m2 Pintat de parament metàl·lic d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat2 E894A0M2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Costat Alçada

C#*D#*E#*F#2 Pilars 40x20 cm 8,000 0,800 3,500 22,400

C#*D#*E#*F#3 8,000 0,400 3,500 11,200

C#*D#*E#*F#4 Baixants 15x10 cm 2,000 0,300 3,500 2,100

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,200 3,500 1,400

C6 COBERTA Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#7 Superfície superior i inferior 2,000 60,000 10,000 1.200,000

C9 TIRANTS Grups Longitud Perímetre Unitats

C#*D#*E#*F#10 Tirants 8,000 6,500 0,150 4,000 31,200

TOTAL AMIDAMENT 1.268,300

m2 Neteja en sec sobre parament corb (voltes), de pols, restes orgàniques i biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no
agressius i instruments desincrustants

3 K878C5K0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 COBERTA Porcentatge Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Franja de l'eix de confluència de vessats 0,150 60,000 10,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m2 Aplicació de solució Rilsan para proyecció sobre la superficie de la pesa metàl·lica contra corrosió amb pistola neumàtica
amb calentament previ a una temperatura entre 250-280oC, segons norma EN10310

4 E894A0MR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Costat Alçada

C#*D#*E#*F#2 Pilars 40x20 cm 8,000 0,800 0,500 3,200

C#*D#*E#*F#3 8,000 0,400 0,500 1,600

C#*D#*E#*F#4 Baixants 15x10 cm 2,000 0,300 0,500 0,300

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,200 0,500 0,200

TOTAL AMIDAMENT 5,300

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
LA SEU D'URGELLESTACIÓ/PARTIDA 11
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 04

EUR
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LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 4

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Retirada d'element d'informació, tòtem, exterior, per mitjans manuals, càrrega a camió o contenidor i reposició de paviment
segons entorn de l'element

1 F21QS003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Zona d'andanes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, amb la informació adequada de l'estació,
fonamentada a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTVI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Zona d'andanes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sala d'espera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

3 FBBTSI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Billetes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Lavabos 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

4 FBBTV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Unitats

C#*D#*E#*F#2 En portes de vidre 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions
400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el desmuntatge de l'existent i portada de material a l'abocador i
cànons corresponents

5 FBBTR001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Reposició de l'existent a façana 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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LOT 1
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

6 FBBTSE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Plafons número andama 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
LA SEU D'URGELLESTACIÓ/PARTIDA 11
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
MOBILIARISUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

1 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Ubicacions

C#*D#*E#*F#2 Suport isquiàtic 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
LA SEU D'URGELLESTACIÓ/PARTIDA 11
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
LAVABOSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra1 E9Z2A100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Lavabos, terra 1,000 5,500 5,500 30,250

TOTAL AMIDAMENT 30,250

m2 Enderroc i col·locació de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus ignífuga(RF), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim, inclós la col·locació de punt d'enllumenat i d'emengència i les connexions adients 

2 E844526A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Lavabos, cel ras 1,000 5,500 5,500 30,250

TOTAL AMIDAMENT 30,250

EUR
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m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat3 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Lavabos, cel ras 1,000 5,500 5,500 30,250

TOTAL AMIDAMENT 30,250

u Subministre i col·locació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds Beryl o similar, amb una vida útil de 25000
h, forma circular orientable, 13 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W,
equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció IP20, col·locat encastada

4 EH2LGCAZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Punts de llum 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Extracció de porta existent i elements de ferramenta amb mitjans manuals, sense treure el marc. Inclosa la càrrega manual
o mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

5 EAQDCA8F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Portes 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, amb motllura i
estructura interior de fusta, col·locada

6 EAQDCA86

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Portes 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

7 E89A2BB0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Portes 8,000 0,800 2,100 13,440

TOTAL AMIDAMENT 13,440

u Seient i tapa, color blanc, col·locada sobre inodor, inclosa la ferramenta necessària8 EJ14BAAQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Sanitaris 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR



Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 7

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
LA SEU D'URGELLESTACIÓ/PARTIDA 11
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
TAQUILLASUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs necessaris per a la demoloció i retirada de frontal d'entrada/taquilles existent en estació de transports, amb mitjans
manuals/mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor

1 E21AX001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Suministre i col·locació de nou frontal d'entrada de dimencions 1,5x3,0 m, composat de vidre i carpinteria de fusta, amp
porta, finestra corredissa i mostrador. Inclòs tractament superficial i elements fixació i utilització de porta. Totalment acabat

2 EA1F010A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Frontal entrada-taquilles 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sumministre i col·locació de porta corredissa de lames de fusta de dimencions 1,5x3,0 m, per a tancament del frontal
d'entrada amb tanca de clau contra porta de fusta de tauló. Inclou tractament superficial. Totalment acabada

3 EA1F010B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Frontal entrada-taquilles 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sumministre i col·locació de porta corredissa de lames de fusta de dimencions 0,5x3,0 m, per a plafó d'informació, amb
mural de fusta per a col·locació d'informació, tanca de clau contra porta de fusta de tancament de taquilla. Inclou
tractament superficial. Totalment acabada

4 EA1F010C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Mural informació 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sumministre i col·locació de mampara de vidre de dimencions 0,5x3,0 m, protectora del tauló d'informació, col·locat fixe
amb perfileria necesaria per un correcte acabament

5 EC1FQ00A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Mural informació 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
LA SEU D'URGELLESTACIÓ/PARTIDA 11
ARQUITECTURACAPÍTOL 02

EUR
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SALA D'ESPERASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cadira individual de llistons d'alumini, formada per, estructura de platina d'acer doblada i soldada amb protecció antioxidant
i pintada en pols, seient i respatller formats per llistons fabricats en extrusió d'alumini de 90 x 30 mm acabats anoditzats i
farratges d'ancoratge dels llistons en acer inoxidable. Es fixa al paviment mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats
amb protecció antioxidant, que se introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el paviment i reomplerts amb resina
epoxi, ciment ràpid o similar

1 EQ22000A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 En sala d'espera 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra2 E9Z2A100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Sala d'espera, terra 1,000 11,500 8,500 97,750

TOTAL AMIDAMENT 97,750

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat3 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Sala d'espera, sostre, color negre 1,000 11,500 8,500 97,750

TOTAL AMIDAMENT 97,750

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

4 E898J2AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Sala d'espera, pareds,color blanc 2,000 11,500 3,000 69,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 8,500 3,000 51,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

u Treballs necessaris per a l'arrenjament de portes en mal estat en estació d'autobusos 5 EAZZ0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Arrenjament de les 2 portes d'accés a la
sala d'espera

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01

EUR
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OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
DEGOTERS AL SOSTRESUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Protecciò acollada mecanicament als pilars rodons metàlics superiors de coberta, amb perfil de neopre inferior i acabat
superior suport d'alumini, inclou peces especials per la seva execució aixìs com els solapaments necesaris de la tela de
protecciò a la coberta.

1 E9Z5U01Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Pilars 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada
adherida amb adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de cautxú EPDM

2 K7613A1Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Área

C#*D#*E#*F#2 Pilars 7,000 51,430 360,010

TOTAL AMIDAMENT 360,010

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
DEFECTES AL SOTA SOSTRE INFERIORSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desmuntatge de cel ras, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva recol·locaciò una
vegada reforçat l'estructura de sustentaciò

1 K218D7BZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Total

C#*D#*E#*F#2 0,150 16,110 8,280 20,009

TOTAL AMIDAMENT 20,009

u Cala d'inspecció en cel ras amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements
desmuntats

2 4168661Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, de reforçament de l'estructura del fals sostre, amb perfils entre 75 a 85 mm
d'amplària, col·locats cada 40 cm, amb fixacions mecàniques.

3 K83Z374Z

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
DEFECTES DE PINTURA, PILARS I TIRANTSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats rodons, d'acer fins a un grau de preparació St2 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

1 K874112Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Pintura de les columnes exteriors 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#3 Coberta de l'estació 46,800 46,800

TOTAL AMIDAMENT 70,800

m2 Pintat de pilar rodó, d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat2 K894ABJZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Pintura de les columnes exteriors 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#3 Coberta de l'estació 46,800 46,800

TOTAL AMIDAMENT 70,800

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
DEGOTERS SOTA LA MARQUESINASUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia neteja de la massilla existent i imprimació específica, entre plaques
fotovoltaiques i perfils d'alumini de protecciò superior

1 E7J5131Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Log. de juntes 490,000 490,000

TOTAL AMIDAMENT 490,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01

EUR



Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 11

OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
DESGUÀS BANYSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2194721

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Total

C#*D#*E#*F#2 Pou de desguàs 1,000 0,600 0,600 0,360

TOTAL AMIDAMENT 0,360

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor

2 K222141C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Pou de desguàs 1,000 0,480 0,480 0,500 0,115

TOTAL AMIDAMENT 0,115

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, col·locat

3 ED35143Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Pou de desguàs 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de
serveis, col·locat amb morter

4 EDKZA450

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Pou de desguàs 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
NOVA MARQUESINA DE VIDRESUBCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament, muntatge i col·locació de marquesina de vidre atirantada a la porta d'accés principal a l'estació, segons
definició i detalls definits a l'annex corresponent de projecte, totalment colocada integrada a l'entorn

1 EC110001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
URBANITZACIÓCAPÍTOL 02
NOVES LLUMS SOTA MARQUESINASUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs necararis per a la substitució de les llumineres i reubicació dels projectors existents en els pilars, segons definició
i detalls definits a l'annex corresponent de projecte, inclou la carrega d'elements desechables i runa a camió o contenidor i
subministre d'elements necessaris per a l'acabament del serveis pel correcte funcionament

1 EHZ00001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
URBANITZACIÓCAPÍTOL 02
BASSA AL PAS DE ZEBRASUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

1 F219FBC0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Conducció d'aigües a embornal 2,000 11,400 22,800

TOTAL AMIDAMENT 22,800

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 F2194XG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Conducció d'aigües a embornal 11,400 0,600 6,840

TOTAL AMIDAMENT 6,840

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

3 F222162Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Conducció d'aigües a embornal 11,400 0,600 0,780 5,335

C#*D#*E#*F#3 Embornal 0,800 0,364 0,780 0,227

TOTAL AMIDAMENT 5,562

u Caixa per a embornal de 800x364x50 mm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

4 FD5J528Y

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Nou en zona de bassa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb
morter

5 FD5ZJJJZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Nou en zona de bassa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i col·locació de canonada de PVC de diàmetre nominal 300 mm. I SN 4KN/m2 de rigidesa anular, unió
amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions col·locat al fons de la rasa.

6 FD7F757Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Conducció d'aigües a embornal 11,400 11,400

TOTAL AMIDAMENT 11,400

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

7 F31521G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Secció

C#*D#*E#*F#2 Conducció d'aigües a embornal 11,400 0,077 0,878

TOTAL AMIDAMENT 0,878

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM8 F921201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#2 Conducció d'aigües a embornal 11,400 0,600 0,250 1,710

TOTAL AMIDAMENT 1,710

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m29 F9J12E60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Conducció d'aigües a embornal 11,400 0,600 6,840

TOTAL AMIDAMENT 6,840

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

10 F9H11351

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Densitat Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#2 Conducció d'aigües a embornal 2,484 11,400 0,600 0,080 1,359

TOTAL AMIDAMENT 1,359

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
URBANITZACIÓCAPÍTOL 02
ESCLETXA AL CARRER SECRETARI DAUNÍSSUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica bituminosa a base de betum, resines, elastòmers i
solvent, aplicable en fred, inclosa la neteja prèvia

1 F7Z318XX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 C/Secretari Daurís 9,300 9,300

TOTAL AMIDAMENT 9,300

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
URBANITZACIÓCAPÍTOL 02
ACABTS INFERIORS COLUMNESSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Recobriment de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, entre 600 i 900 mm de desenvolupament, amb 4
plecs, col·locat amb fixacions mecàniques i/o soldades, per protecciò a nivell de paviment exterior de la base de pilars
metàl·lics. Acabat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

1 E8K9TH7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Àrea Total

C#*D#*E#*F#2 11,700 11,700

TOTAL AMIDAMENT 11,700

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
URBANITZACIÓCAPÍTOL 02
SANEIG FLONJALL PAS VIANANTSSUBCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

1 F2194XG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Superfície afectada flonjall 5,000 3,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

2 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Superfície afectada flonjall 5,000 3,000 0,430 6,450

TOTAL AMIDAMENT 6,450

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM3 F921201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Superfície afectada flonjall 5,000 3,000 0,250 3,750

TOTAL AMIDAMENT 3,750

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM4 F931201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Superfície afectada flonjall 5,000 3,000 0,250 3,750

TOTAL AMIDAMENT 3,750

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m25 F9J12E60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Superfície afectada flonjall 5,000 3,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

6 F9H11351

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Densitat Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#2 Superfície afectada flonjall 2,484 5,000 3,000 0,080 2,981

TOTAL AMIDAMENT 2,981

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 03
REPOSICIÓ RETOLS ESTACIÓSUBCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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LOT 1
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u Banderola d'identificació dels accessos al recinte d'estació d'autobus, amb panel identificador d'estació de 75x115 i
columna de tub d'acer inoxidable AINSI-360 de 80 mm de D i 2 mm de gruix, base amb platina de 270x270x5 mm, col·locat
amb base de formigó, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

1 FBBTB001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Col·locació a portes de vidre d'accés 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 03
SENYALITZACIÓ VIALSUBCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

1 FBA31311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Pas vianants Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Zona flonjall 7,000 4,000 0,500 14,000

C#*D#*E#*F#3 Zona bassa 2,000 4,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
OLOTESTACIÓ/PARTIDA 12
MOBILIARICAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

1 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Suport isquiàtic 4,000 4,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TORROELLA DE MONTGRÍESTACIÓ/PARTIDA 13
TANCAMENT PROTECCIÓ AL VENTCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministrament i col·locació de mampara de protecció al vent entre mur i coberta exixtents,amb vidre tipus UGLAS o
similar, inclosa la perfileria estructural portant

1 EC1203UG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Col·locacióo entre mur i coberta 20,810 1,500 31,215

TOTAL AMIDAMENT 31,215

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TORROELLA DE MONTGRÍESTACIÓ/PARTIDA 13
MARQUESINA I MURCAPÍTOL 02
MARQUESINASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada, formada per acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat, muntats amb cargols a l'obra
fixada mecànicament a un sostre pla, amb 3 kg d'acer per m2 de sostre pla

1 E5Z5030E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Total

C#*D#*E#*F#2 Coberta 34,280 34,280

TOTAL AMIDAMENT 34,280

m2 Cel ras de planxa llisa d'acer galvanitzat i lacat, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% de, lacada en un
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a
85 mm d'amplada, col·locatas cada 1,2m, fixats directament al sostre, inclòs p.p. de remats perimetrals

2 E84D0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Total

C#*D#*E#*F#2 Coberta 34,280 34,280

TOTAL AMIDAMENT 34,280

m2 Coberta tipus deck amb una planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color standard amb nervis cada 24 a 28 cm, de
gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, aïllament amb placa rígida de llana de roca
de densitat 126 a 160 kg/m3 de 40 mm de gruix i membrana GA-6 segons UNE 104402, de una làmina, de densitat
superficial 2,4 kg/m2 formada per làmina de EPDM tipo Rhenolf CV., col.locada amb fixacions mecàniques

3 E54A0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Inclinació Superfície

C#*D#*E#*F#2 Coberta, superior inclinada 5% 1,050 34,280 35,994

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 35,994

u Subministra i col·locació d'elements d'iluminació mitjançant projectors tipus led en caixes encastades al sostre per a
marquesina, inclosa l'escomesa elèctrica i la distribució de línies, totalment acabada pel correcte funcionament

4 EHZ00002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Llums al sostre 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TORROELLA DE MONTGRÍESTACIÓ/PARTIDA 13
MARQUESINA I MURCAPÍTOL 02
MURSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió1 F2194AK1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Formació de mur 1,000 2,830 1,788 5,060

C#*D#*E#*F#3 sobreample 60% 2,000 2,830 0,350 1,981

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,350 1,788 1,252

TOTAL AMIDAMENT 8,293

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

2 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Formació de mur 1,000 2,830 1,788 0,500 2,530

C#*D#*E#*F#3 sobreample 60% 2,000 2,830 0,250 0,500 0,708

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,250 1,788 0,500 0,447

TOTAL AMIDAMENT 3,685

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi3 E4DC1D00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Formació de mur 2,000 2,830 0,500 2,830

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,788 0,500 1,788

TOTAL AMIDAMENT 4,618

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 3 m

4 E4D2DA03

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Formació de mur 2,000 2,830 2,950 16,697

C#*D#*E#*F#3 2,000 0,250 2,950 1,475

TOTAL AMIDAMENT 18,172

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

5 E3251CH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Formació de mur, sabata 1,000 2,830 1,788 0,500 2,530

C#*D#*E#*F#3 alçat 1,000 2,830 0,250 2,950 2,087

TOTAL AMIDAMENT 4,617

kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

6 E32B300P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Percentatge Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Formació de mur, sabata 45,000 2,830 1,788 0,500 113,851

C#*D#*E#*F#3 alçat 45,000 2,830 0,250 2,950 93,921

TOTAL AMIDAMENT 207,772

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

7 E81125A4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Formació de mur 2,000 2,830 2,750 15,565

C#*D#*E#*F#3 2,000 0,250 2,750 1,375

TOTAL AMIDAMENT 16,940

m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim8 E2255P70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Formació de mur 2,000 2,830 0,719 0,500 2,035

C#*D#*E#*F#3 sobreample 60% 2,000 2,830 0,250 0,500 0,708

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,250 1,788 0,500 0,447

TOTAL AMIDAMENT 3,190

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM9 E921201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Formació de mur 2,000 2,830 0,719 0,150 0,610

C#*D#*E#*F#3 sobreample 60% 2,000 2,830 0,250 0,500 0,708

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,250 1,788 0,500 0,447

TOTAL AMIDAMENT 1,765

m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic10 E9G11AB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Formació de mur 2,000 2,830 0,719 0,150 0,610

C#*D#*E#*F#3 sobreample 60% 2,000 2,830 0,250 0,150 0,212

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,250 1,788 0,150 0,134

TOTAL AMIDAMENT 0,956

m2 Subministrament i col·locació de mampara de protecció al vent en vidre de seguretat 6|6 format per dos làmines de vidre
monolític de 6 mm cadascuna, unides mitjançant una pel·lícula intermèdia de matèria plàstica (butiral), inclosa la perfilaria
estructural portant

11 EC1503MV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Col·locació en mur 1,000 5,300 2,750 14,575

C#*D#*E#*F#4 Façana sud 1,000 3,000 2,750 8,250

TOTAL AMIDAMENT 22,825

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TORROELLA DE MONTGRÍESTACIÓ/PARTIDA 13
BANCSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Banc de formigó colorejat en massa, en forma de paral·lelepípede de 200x60x60cm, model Prisma-B de la casa Paviment
Mata, similar i equivalent, recolzat al paviment

1 FQ130001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 A col·locar 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TORROELLA DE MONTGRÍESTACIÓ/PARTIDA 13
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, amb la informació adequada de l'estació,
fonamentada a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

1 FBBTVI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 En portes de vidre dobles 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TORROELLA DE MONTGRÍESTACIÓ/PARTIDA 13
MOBILIARICAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

1 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Suport isquiàtic 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a
la unió amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar
equivalent aprovat per FGC, col·locat amb fixacions mecàniques

2 EQF1U8B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 En accés o vestíbol 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura
blanca i retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

3 GBBU0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SABADELLESTACIÓ/PARTIDA 14
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 F2194U32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1.907,090 1.907,090

TOTAL AMIDAMENT 1.907,090

m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió2 G2193A05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Encintat d'entrada 1,000 9,400 9,400

C#*D#*E#*F#3 Costat carril 1,000 290,900 290,900

C#*D#*E#*F#4 Costat andanes 1,000 21,170 21,170

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,030 50,030

C#*D#*E#*F#6 1,000 232,490 232,490

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,710 6,710

TOTAL AMIDAMENT 610,700

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 G2212101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1.907,090 0,400 762,836

TOTAL AMIDAMENT 762,836

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM4 G2243011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1.907,090 1.907,090

TOTAL AMIDAMENT 1.907,090

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SABADELLESTACIÓ/PARTIDA 14
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM1 G921202J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Subbase pav.formigó Unitats Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1,000 1.907,090 0,250 476,773

C4 Subbse rigola Unitats Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#5 Encintat d'entrada 1,000 9,400 0,200 1,880

C#*D#*E#*F#6 Costat carril 1,000 290,900 0,200 58,180

C#*D#*E#*F#7 Costat andanes 1,000 21,170 0,200 4,234

C#*D#*E#*F#8 1,000 50,030 0,200 10,006

C#*D#*E#*F#9 1,000 232,490 0,200 46,498

C#*D#*E#*F#10 1,000 6,710 0,200 1,342

TOTAL AMIDAMENT 598,913

m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i vibrat amb pavimentadora

2 G9371151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Base pav. formigó Unitats Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1,000 1.907,090 0,150 286,064

TOTAL AMIDAMENT 286,064

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

3 G9715F11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Encintat d'entrada 1,000 9,400 0,300 0,250 0,705

C#*D#*E#*F#3 Costat carril 1,000 290,900 0,300 0,250 21,818

C#*D#*E#*F#4 Costat andanes 1,000 21,170 0,300 0,250 1,588

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,030 0,300 0,250 3,752

C#*D#*E#*F#6 1,000 232,490 0,300 0,250 17,437

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,710 0,300 0,250 0,503

TOTAL AMIDAMENT 45,803

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

4 G97433EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Encintat d'entrada 1,000 9,400 9,400

C#*D#*E#*F#3 Costat carril 1,000 290,900 290,900

C#*D#*E#*F#4 Costat andanes 1,000 21,170 21,170

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,030 50,030

EUR
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C#*D#*E#*F#6 1,000 232,490 232,490

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,710 6,710

TOTAL AMIDAMENT 610,700

m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera

5 G9Z4UC10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Superfície

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1,000 1.907,090 1.907,090

TOTAL AMIDAMENT 1.907,090

m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat,
acabat superficial, formació de junts mitjançant peces de plàstic model JRI+4 de l'empressa Farobel o equivalent, i totes
les feines adients

6 G9GAX022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1,000 1.907,090 0,250 476,773

TOTAL AMIDAMENT 476,773

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SABADELLESTACIÓ/PARTIDA 14
DRENATGECAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i tapa per a pou de registre existent a l'obra, amb compressor, col·locat
amb morter

1 GDDZRE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Pou existent 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i reixa per a embornal existent a l'obra, amb compressor, col·locat amb
morter

2 GD5ZRE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Embornal existent 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SABADELLESTACIÓ/PARTIDA 14
SENYALITAZACIÓCAPÍTOL 04
SENYALITAZACIÓ ESTACIÓSUBCAPÍTOL 01

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

1 FBBTSE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Plafons número andama 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions 100 x 468 cm, en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina per fixació a terra. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

2 GBBU0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions
400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el desmuntatge de l'existent i portada de material a l'abocador i
cànons corresponents

3 FBBTR001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Clol·locació en façana 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, amb la informació adequada de l'estació,
fonamentada a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

4 FBBTVI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

5 FBBTV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 En portes de vidre 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a cub de senyalització d'estació de dimencions
600x750mm amb opacador i dors llis vermell, totalment col·locada a les quatre cares, segons indicacions de la Generalitat
de Cataunya. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

6 FBBTCUB2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Repossició de cub 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x 45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

7 GBBU0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Andanes 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SABADELLESTACIÓ/PARTIDA 14
SENYALITAZACIÓCAPÍTOL 04
SENYALITAZACIÓ VIALSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

1 GBA24511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Transversal Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Parada davant pas vianants (blanc) 2,000 6,710 13,420

C#*D#*E#*F#4 Bandes reductores 8,000 6,490 51,920

TOTAL AMIDAMENT 65,340

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

2 GBA1F511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Longitudinals Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Linies autobusos (blanc) 11,000 17,000 187,000

C#*D#*E#*F#3 Línea voral esquerra 1,000 110,210 110,210

C#*D#*E#*F#4 Línia voral dret 1,000 21,170 21,170

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,030 50,030

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 Lletres BUS/TAXI 7,000 3,000 21,000

C#*D#*E#*F#9 Senyal 30 2,000 15,500 31,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 423,410

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3 GBA31511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Superficials Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Pas de vianants (blanc) 6,000 5,500 0,500 16,500

C#*D#*E#*F#3 6,000 5,500 0,500 16,500

C#*D#*E#*F#4 Zona excluida del trànsit 3,000 1,000 0,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 34,500

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SABADELLESTACIÓ/PARTIDA 14
MOBILIARICAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

1 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Suport isquiàtic 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
ENCINTATSUBCAPÍTOL 01
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de rigola de peces de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió1 F2193J0E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Encintat del paviment 220,000 220,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM2 G2243011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Encintat del paviment 220,000 220,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 220,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
ENCINTATSUBCAPÍTOL 01
PAVIMENTACIÓACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 5 cm de gruix, preu superior , col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

1 G9F5U006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Encintat del paviment 220,000 220,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Substitució de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus Led Line TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o
equivalent per a exteriors amb reflector d'alumini extrusionat 6060 T6 anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º,
amb cos de fosa d'alumini, vidre pla temperat de tancament de 4 mm, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24 làmpades led de fluxe útil total a 25ºC de
20131 lm i current de funcionament de 600mA Ta +40ºC, amb els accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el
material per al montatge i la col·locació del projector, el ferratge, l'acondicionament de la estructura o parament on
s'ubicarà com el retall de lames o altres execucions, el cable de connexió a xarxa, instal·lat, inclou desmontatge de
l'existent i transport de material al lloc de tractament i revalorització de residus corresponent

1 FHQC1G8W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Substitució en coberta 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
DEFENSES DE FORMIGÓ I VORADESSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs per a la preparació i repintat d'element de defensa de formigó delimitador de recintes i vorades a la zona
d'estacionament

1 FB010001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Diverses zones de l'àmbit 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
FONTSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Font exterior d'acer galvanitzat tipus Afrodita o similar, pintada amb pintura al polièster o epoxi. Fust de tub d'acer
galvanitzat de 5 mm de gruix, 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària amb una inclinació de 10º respecte la vertical i tallat els
dos extrems en paral·lel al terra. Sobre tancat i base amb platina de 10 mm de gruix fixada al paviment amb tacs químics.
Safata de desguàs amb reixa exterior de malla Smith galvanitzada de 100x100 cm de costat, inatal·lada, inclou
desmontatge de l'existent i transport de material a l'abocador corresponent

1 FQ31U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Substitució per l'existent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
PALMERESSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tractament de neteja i poda de palmera de < 4 m d'alçària, plantada en recinte urbà públic, acondicionament antiarrels i
tractament de l'escorça, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge

1 FRE60801

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
APARCAMENT DE BICICLETESSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, en frontal d'aparcament de bicicletes
existent, totalment col·locada

1 F6A2X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unitats Longitud Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Protecció de Aparcament de bicicletes 1,000 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a
la unió amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar
equivalent aprovat per FGC, col·locat amb fixacions mecàniques

2 EQF1U8B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 En accès o vestíbol 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura
blanca i retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

3 GBBU0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
SENYALITZACIÓ ESTACIÓSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de element tubular vertical d'acer galvanitzat, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat, amb tractament previ de rascat i neteja de la superficie

1 F898ME01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Perimetre Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Suports de senyalització d'andana 6,000 0,314 4,500 8,478

TOTAL AMIDAMENT 8,478

u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x 45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

2 GBBU0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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u Subministrament i muntatge de vinils en monolit exterior de dimensions 100 x 468 cm, amb opacador i dors llis vermell,
totalment col·locada a les dues cares, segons indicacions de la Generalitat de Cataunya. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

3 GBBU0011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de dimensions 200 x 40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

4 GBBU0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, amb la informació adequada de l'estació,
fonamentada a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

5 FBBTVI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

6 FBBTV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 En portes de vidre 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
BANCSSUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs necessaris per a la col·locació de llistons de fusta de bolondo protegida als raigs U.V. de 200 m dellargada i
seccció de 4x4 cm per a col·locar en banc existent amb elements de subjecció d'acer cadmiat, inclou desmuntatge de
llistons deteriorats amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 FQ115TNE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
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AMIDAMENTS Pàg.: 32

C#*D#*E#*F#2 Aplicació a llistons de banc existent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

2 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Suport isquiàtic 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
PANELLS PUBLICITARISSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Retirada de panell exterior publicitari, iper cualsevol tipus de mitjans, inclos càrrega i transport a abocador controlat,
reposició de superficies de suport dels cartells al seu estat original, arrenjament de paviments, forats, pintats etc...totalment
acabat

1 F21QP001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
ACTUACIONS A L'EDIFICICAPÍTOL 02
MARQUESINASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs necessaris per a la retirada de marquesina existent per mitjans manuals i/o mecànics, inclou el desmuntatge de la
estructura i la teulada de fibrociment amb els medis de precaució front el fibrociment, i la retirada de material a punt
d'abocament autoritzat i cànon d'abocament

1 F21QM002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
ACTUACIONS A L'EDIFICICAPÍTOL 02
MUR CORTINASUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Substitució d'elements de mur cortina mitjançant el subministrament i la col·locació de mampara de vidre aïllant de doble
capa composat per laminat 5/5.2 mm de gruix, templat / cambra d'aire de 12 mm / laminat 5/5.1 templat, en móduls de
dimensió segons col·locació, totalment acabada i retirada de material a punt d'abocament

1 E6MEU00A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Substitució de vidres Unitats Ample Alçada

EUR
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C#*D#*E#*F#2 1,000 3,570 0,630 2,249

C#*D#*E#*F#3 4,000 3,570 2,090 29,845

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,570 2,020 14,423

TOTAL AMIDAMENT 46,517

m2 Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament i la col·locació de mampara de vidre aïllant de doble
capa composat per laminat 10/10.2 mm de gruix, templat / cambra d'aire de 12 mm / laminat 10/10.1 templat, en móduls
de dimensió segons col·locació, totalment acabada i retirada de material a punt d'abocament

2 E6MEU00B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Substitució de vidres Unitats Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,300 1,400 3,220

TOTAL AMIDAMENT 3,220

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
ACTUACIONS A L'EDIFICICAPÍTOL 02
LAVABOSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs de reparació íntegre de desguàs existent a la sala de bany, inclòs l'acondicionament posterior de la estància i
retirada de material a punt d'abocament

1 EDZ0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Arranjament de paviment interior, de rajola de gres porcellànic de forma rectangular o quadrada, amb arrencada de peces
deteriorades, reposició per peces noves del model existent, amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

2 19DC1K2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Superfície Total

C#*D#*E#*F#2 Terra banys homes 8,800 8,800

C#*D#*E#*F#3 Terra banys dones 10,500 10,500

C#*D#*E#*F#4 Terra safreix 1,600 1,600

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A origen" 20,900

% PERPARCIAL(G1:G6,C
7)

7 Percentatge parcial -50,000 -10,450

TOTAL AMIDAMENT 10,450

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
ACTUACIONS A L'EDIFICICAPÍTOL 02
PORTESSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Substitució de porta existent per porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 200x250 cm, i 2 vidres laterals
fixes vidres laminars 6+6 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions, incloses les
connexión perel seu correcte funcionament

1 EAM2U0B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Portes d'accés 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
BLANESESTACIÓ/PARTIDA 15
ACTUACIONS A L'EDIFICICAPÍTOL 02
CORTINA PROTECCIÓ SOLARSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministrament i col·locació de cortina de protecció solar tipus Scrim o similar, motoritzada en dos mòduls de 15x 3 m i
5x3 m, totalment equipades i connectades per el seu ús

1 EAVT13FA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 CORTINA SOLAR Unitats Longitud Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Módulo 1,000 15,000 3,000 45,000

C#*D#*E#*F#3 Módulo 1,000 5,000 3,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
VICESTACIÓ/PARTIDA 16
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 F2194U32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Total

C#*D#*E#*F#2 Paviment vial 634,420 634,420

TOTAL AMIDAMENT 634,420

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

2 F2191305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Vorada deteriorada 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió3 F2193A05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Linia límit 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 Vorada costat parades 1,000 72,160 72,160

TOTAL AMIDAMENT 83,160

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió4 F2213422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment vial 634,420 0,450 285,489

TOTAL AMIDAMENT 285,489

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM5 F227R00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Paviment vial 634,420 634,420

TOTAL AMIDAMENT 634,420

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
VICESTACIÓ/PARTIDA 16
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM1 F921201F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment vial 634,420 0,250 158,605

TOTAL AMIDAMENT 158,605

m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i vibrat amb pavimentadora

2 F9371151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment vial 634,420 0,150 95,163

TOTAL AMIDAMENT 95,163

m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM3 F931R01J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C C#*D#*E#*F#1 Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment vial 634,420 0,050 31,721

TOTAL AMIDAMENT 31,721

m2 Paviment de llambordins de formigó de forma regular de 11,2x22,5cm i 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

4 F9F1421A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Paviment vial 634,420 634,420

TOTAL AMIDAMENT 634,420

m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

5 F96517D9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Vorada deteriorada 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

6 F978FF41

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Linia límit 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 Vorada costat parades 1,000 72,160 72,160

TOTAL AMIDAMENT 83,160

m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm7 F97Z1520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Linia límit 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 Vorada costat parades 1,000 72,160 72,160

TOTAL AMIDAMENT 83,160

M Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb
base de formigó de 24 cm de gruix

8 F981U115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Gual a L-1 1,000 3,000 3,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
VICESTACIÓ/PARTIDA 16
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de dimensions 200 x 40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

1 GBBU0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x 45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

2 GBBU0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Andanes 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

3 FBBTV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 En portes de vidre 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura
blanca i retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

4 GBBU0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 En aparcamnet de bicicletes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
VICESTACIÓ/PARTIDA 16
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 04

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

1 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a
la unió amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar
equivalent aprovat per FGC, col·locat amb fixacions mecàniques

2 EQF1U8B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 En accès o vestíbol 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SANT FELIU DE PALLEROLSESTACIÓ/PARTIDA 17
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

1 F219FBC0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Illta central 1,000 11,610 11,610

C#*D#*E#*F#3 Vorera sud, de paviment a vorera 1,000 27,050 27,050

C#*D#*E#*F#4 Vorera nord, de paviment a vorera 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 24,500 24,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,500 4,500

C10 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#11 Conduccio semàfor, calçada 2,000 13,500 27,000

C#*D#*E#*F#12 Conduccio semàfor, calçada 2,000 5,100 10,200

TOTAL AMIDAMENT 110,460

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió2 G219Q200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Capes cm Superfície

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Vorada sud, paviment a mantenir com a
parada

2,000 30,020 60,040

TOTAL AMIDAMENT 60,040

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3 F2194JG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfiície

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud a paviment parada 54,830 54,830

C#*D#*E#*F#3 Vorera sud a reposició de panot 143,240 143,240

C#*D#*E#*F#4 Illeta central 8,320 8,320

C5 Longitud Ample Total

C#*D#*E#*F#6 Vorera nord, a panot podotàctil 1,500 1,200 1,800

TOTAL AMIDAMENT 208,190

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

4 F2194XK1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud, de paviment a vorera 40,020 40,020

C3 Longitud Ample Total

C#*D#*E#*F#4 Vorera nord, de paviment a vorera 24,500 1,900 46,550

C#*D#*E#*F#5 1,200 4,500 5,400

TOTAL AMIDAMENT 91,970

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

5 F2192C05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud 53,690 53,690

C#*D#*E#*F#3 Vorera nord 25,700 25,700

C#*D#*E#*F#4 Illeta central 11,610 11,610

TOTAL AMIDAMENT 91,000

m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió6 F2131223

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Gruix Total

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud a paviment parada 54,830 0,180 9,869

TOTAL AMIDAMENT 9,869

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

7 F2225123

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Conduccio semàfor, vorera 2,200 0,400 0,600 0,528

C#*D#*E#*F#3 Conduccio semàfor, calçada 13,500 0,400 0,800 4,320

C#*D#*E#*F#4 Conduccio semàfor, vorera 4,000 0,400 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#5 Conduccio semàfor, vorera 20,000 0,400 0,600 4,800

C#*D#*E#*F#6 Conduccio semàfor, calçada 5,100 0,400 0,800 1,632

TOTAL AMIDAMENT 12,240

m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

8 F228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Conduccio semàfor, vorera 2,200 0,400 0,380 0,334

C#*D#*E#*F#3 Conduccio semàfor, vorera 4,000 0,400 0,380 0,608

C#*D#*E#*F#4 Conduccio semàfor, vorera 20,000 0,400 0,380 3,040

TOTAL AMIDAMENT 3,982

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

9 F31521H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Conduccio semàfor, calçada 13,500 0,400 0,720 3,888

C#*D#*E#*F#3 Conduccio semàfor, calçada 5,100 0,400 0,720 1,469

TOTAL AMIDAMENT 5,357

u Extracció d'arbres i retirada d'arrels a máquina. Transport a dipòsit de vegetals10 F21R00A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Zona vorera sud 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Avet entrada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions

11 G21B4001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió12 G2216101

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Marquesina nord Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Superficie de col·locació de marquesina 1,000 4,400 2,100 0,100 0,924

TOTAL AMIDAMENT 0,924

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SANT FELIU DE PALLEROLSESTACIÓ/PARTIDA 17
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

1 F978FFD1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#3 Illeta central 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#4 Vorera nord, de paviment a vorera 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 24,500 24,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 93,800

m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

2 F96517D9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#3 Gual -1,000 5,000 -5,000

C#*D#*E#*F#4 Illeta central 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#6 Vorera nord, de paviment a vorera 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#7 1,000 24,500 24,500

C#*D#*E#*F#8 Gual -1,000 4,000 -4,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#11 1,000 4,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 84,800

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

3 FD5J5248
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

4 FD5Z9CC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

5 F9365H51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Base de panot Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud, zona antiga calçada 40,020 0,150 6,003

C3 Longitud Ample Gruix Total

C#*D#*E#*F#4 Vorera nord, de paviment a vorera 24,500 1,800 0,150 6,615

C#*D#*E#*F#5 1,200 4,500 0,150 0,810

TOTAL AMIDAMENT 13,428

m3 Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova, amb àrid volcànic i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

6 F9G8000A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Gruix Total

C#*D#*E#*F#2 Illeta central 14,930 0,150 2,240

TOTAL AMIDAMENT 2,240

m2 Panot de color amb tacs de 30x30x4 cm, per a pas de vianants, classe 1a, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

7 F9E1000B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Paviment podotàctil Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud 1,000 4,000 1,200 4,800

C#*D#*E#*F#3 Vorera nord 1,000 1,200 2,200 2,640

TOTAL AMIDAMENT 7,440

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, acabat raspallat, classe 1a, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

8 F9E132AJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Demolició de panot: Superfiície

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Vorera sud a reposició de panot 143,240 143,240

C4 Demolicio de paviment: Superfície

C#*D#*E#*F#5 Vorera sud de paviment a vorera 40,020 40,020

C7 Ampliació Longitud Ample

C#*D#*E#*F#8 Vorera nord, de paviment a vorera 24,500 1,900 46,550

C#*D#*E#*F#9 1,200 4,500 5,400

C11 Paviment a marquesina nord Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#12 Vorera sobre llosa de marquesina 1,000 4,400 2,100 9,240

TOTAL AMIDAMENT 244,450

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM9 F921201F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Superfiície

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud a paviment parada 54,830 54,830

C#*D#*E#*F#3 Illeta central 8,320 8,320

TOTAL AMIDAMENT 63,150

t Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR10 F9J14J00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Dotacio 5kg/m2 Superfiície

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud a paviment parada 0,005 54,830 0,274

C#*D#*E#*F#3 Illeta central 0,005 8,320 0,042

TOTAL AMIDAMENT 0,316

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,5
kg/m2

11 F9J13K10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Superfície

C#*D#*E#*F#2 Vorada sud, paviment a mantenir com a
parada

30,020 30,020

TOTAL AMIDAMENT 30,020

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

12 F9H11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 FRESAT Densitat Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#2 Vorada sud, paviment a mantenir com a
parada

2,400 30,020 0,020 1,441

C C#*D#*E#*F#4 Densitat Superfiície Gruix

C#*D#*E#*F#5 Vorera sud a paviment parada 2,400 54,830 0,080 10,527

C#*D#*E#*F#6 Illeta central 2,400 8,320 0,080 1,597

C C#*D#*E#*F#8 Densitat Longitud Ample Alçada

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 44

C#*D#*E#*F#9 Conduccio semàfor, calçada 2,400 13,500 0,400 0,080 1,037

C#*D#*E#*F#10 Conduccio semàfor, calçada 2,400 5,100 0,400 0,080 0,392

TOTAL AMIDAMENT 14,994

M Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
122,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó
HM-20 de 18 cm de gruix, i rejuntat amb morter

13 F981U125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Vorera nord 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Vorera sud 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

14 FDK262B8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Conducció semafórica Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 en calçada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

15 FDK262G8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Conducció semafórica Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Adaptació de les arquetes existents a nova rasant del paviment16 FDK260AR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 en calçada 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Unitat de formació de peana per a armari regulador de semàfors de 75x35x60 cm, de bloc vist17 FDK260PA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Conducció semafórica Unitats

C#*D#*E#*F#2 armari 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
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ACABATS I INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

1 FBB13351

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2 FBA24311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Transversal Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Parada davant semàfor (blanc) 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

3 FBA1F311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Longitudinals Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Linies aparcament (blanc) 11,000 5,000 55,000

C#*D#*E#*F#3 Franges parades bus (blanc) 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#4 Línia parada bus (groga) 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#6 Línia inclinada reserva càrrega (groga) 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#7 Lletres BUS (grogues) 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#8 Línia vorada (groga) 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 143,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

4 FBA31311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superficials Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Pas de vianants (blanc) 11,000 4,000 0,500 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat
amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

5 FQ421531

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Sortida parada bus costat nord 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Suministre i col·locació de marquesina de parada d'autobus del model oficial per a l'Administració, de dimencions 4x2 m2.
Inclou enderroc de paviment i formació de llosa de fonamentació. Totalment instal·lada.

6 FGIAPB02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m3 Unitat de formació de fonament per a instal·lació semafòrica amb formigó del tipus HA-20-B IIa,de ciment portland inclós
obertura de fonaments

7 FGIASM02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Col·locació en pas de vianats 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de lluminària D-LED 100W ambre amb lent de concentració asimètrica Wide. . Desmuntatge
de lluminària actual , lliurament a deixalleria i muntatge de nova lluminària i adaptació , connexionat. lclou treballs i mitjans
auxiliars (camió amb plataforma elevadora)

8 FGIASM03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Col·locació a semàfors 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministrament col·locació de senyal lluminosa, quadrada amb figura triangular a !'interior indicadora de corba
perillosa ,amb punts de llum LEO, amb plaques solars. inclòs suport vertical.

9 FGIASL01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat de col·locació a la nova ubicació de la senyalització comercial existent, inclou formació de fonament amb
formigó HM20

10 FGIASL02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Reposició en vorera sud 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Trasllat de punt de llum format per una columna troncocònica de 10m d'alt, inclou formació de fonamentació i
desplaçament de la línia elèctrica i connexions soterrades.

11 FGIAEP01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unitats Total

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Arrencada de marquesina per a parada de bus, existent en la parada actual i carregada en camió per a transport a diposit
de material adecuat. Inclou reposició de paviment. 

12 FGIAB001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Marquesina existent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació de semàfor en pas de vianants format per una unitat reguladora de transit GI-ES94G32 pera 4 grups semafòrics
amb armari metàl·lic instal·lat, 2 caixes exteriors amb polsador per a vianants i missatge il·luminat amb leds, placa
indicadora de polsador, instal·lat, proteccions elèctriques instal·lades en l'armari existent, dues untats de semàfors de PC
modal 13/300/200 amb leds vermell, ambre i verd, instal·lat. dos semàfors de PC model 13/200 amb leds vermell, ambre i
verd instal·lats. dos semàfors de PC model 12/200PPC amb leds , amb silueta parat ( vermell) amb dígits de còmput de
temps i caminant amb figura dinàmica ( verd) , instal·lat. Dues unitats de pantalla de contrast per a semàfor 13/300-200 de
color negre i perfil exterior blanc, instal·lada . Dos bàculs semafòrics troncocònics de planxa d'acer galvanitzat de 6 m
d'alçada , 3,5 m de sortint i 4 mm de gruix instal·lat. Dues unitats de suport de fosa d'alumini baixant de bàcul per a
semàfor de 200 mm, instal·lat, 4 unitats de suport per semàfor de fosa d'alumini de 270 mm de sortint, instal·lat. Dues
unitats de pintat de bàcul i 6 de suport amb dues capes de laca vinacryl per galvanitzat. Conductor de coure de designació
UNE RV·K 0.6/1 KV de 4,5x1 ,5 mm2 de secció col·locat en tub, conductor de coure UNE VV0.6/1 KV de 2x10 mm2
instal·lat, conductor de coure nu per xarxa de terres, unipolar de 1 x35 mm de secció, dues piques de posta aterra de
Fe/Cu de 1 ,50 m amb grapa de connexió. Incloent Memòria tècnica de disseny i legalització de la instal·lació

13 FGIASM01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Instal·lació semafórica 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SANT FELIU DE PALLEROLSESTACIÓ/PARTIDA 17
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

1 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SANT FELIU DE PALLEROLSESTACIÓ/PARTIDA 17
VARISCAPÍTOL VA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Contractació d'escomesa eléctrica per l'us a les marquesines i subministra i col·locació de quadre de comandament per a
donar el servei necessari

1 PPA1EP02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TOSSA DE MARESTACIÓ/PARTIDA 18
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
PAVIMENTACIÓSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica bituminosa a base de betum, resines, elastòmers i
solvent, aplicable en fred, inclosa la neteja prèvia

1 F9R318XX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 reparació esquerdes al paviment de les
andanes

4,000 25,000 100,000

4 repas de la zona d'aparcamet a la tanca
del

C#*D#*E#*F#5 cementiri 3,000 10,000 30,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 175,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TOSSA DE MARESTACIÓ/PARTIDA 18
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Col·locació de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus Led Line TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o
equivalent per a exteriors amb reflector d'alumini extrusionat 6060 T6 anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º,
amb cos de fosa d'alumini, vidre pla temperat de tancament de 4 mm, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24 làmpades led de fluxe útil total a 25ºC de
20131 lm i current de funcionament de 600mA Ta +40ºC, amb els accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el
material per al montatge i la col·locació del projector, el ferratge, l'acondicionament de la estructura o parament on
s'ubicarà, el cable de connexió a xarxa, instal·lat, inclou el transport de material al lloc de tractament i revalorització de
residus corresponent

1 FHQC1G8V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#3 nova marquesina de connexió 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 reposiciió elements 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TOSSA DE MARESTACIÓ/PARTIDA 18
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
MARCAS VIALS I VORADESSUBCAPÍTOL 03

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs per a la preparació i repintat d'element de defensa de formigó delimitador de recintes i vorades a la zona
d'estacionament

1 FB010001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Diverses zones de l'àmbit 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2 FBA24311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#5 llinies de demarcació taxi 6,000 20,000 120,000

C#*D#*E#*F#7 zona aparcament vehicles 12,000 10,000 120,000

C#*D#*E#*F#9 platjas de andanes 9,000 20,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 420,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3 FBA31311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#4 zona exterior a tanca cementiri 12,000 15,000 1,000 180,000

C#*D#*E#*F#6 accesos a edifici principal 2,000 10,000 2,000 40,000

C#*D#*E#*F#8 zona de parada de taxis 4,000 12,000 1,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 268,000

u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

4 FBB13351

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TOSSA DE MARESTACIÓ/PARTIDA 18
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
AMBIT DELS LAVABOS EXTERIORSSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat1 G898U110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#3 exterior del cubicul de lavabos 2,000 4,000 3,000 24,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 10,000 3,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TOSSA DE MARESTACIÓ/PARTIDA 18
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
APARCAMENT BICICLETES I PETIT MOBILIARISUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, en frontal d'aparcament de bicicletes
existent, totalment col·locada

1 F6A2X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Protecció de Aparcament de bicicletes 5,000 1,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat
amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

2 FQ421531

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C2 Unitats Longitud Ample Alçada Total

4 pilones per conduir al vianant entre el

C#*D#*E#*F#5 bar i la parquesina petita 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a
la unió amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar
equivalent aprovat per FGC, col·locat amb fixacions mecàniques

3 EQF1U8B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#4 sa zona de andanes 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TOSSA DE MARESTACIÓ/PARTIDA 18
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
RETIRADA DE PANELLSSUBCAPÍTOL 06

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Retirada de panell exterior publicitari, iper cualsevol tipus de mitjans, inclos càrrega i transport a abocador controlat,
reposició de superficies de suport dels cartells al seu estat original, arrenjament de paviments, forats, pintats etc...totalment
acabat

1 F21QP001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 AL COSTAT DEL BAR 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 AL COSTAT DE LA ET 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Retirada d'element d'informació, tòtem, exterior, per mitjans manuals, càrrega a camió o contenidor i reposició de paviment
segons entorn de l'element

2 F21QS003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 AL COSTAT DE LA ROTONDA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 AL COSTAT DEL PARKING 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Retirada de poste cub de senyalització amb llegenda antiga de transports de la generalitat de catalunya3 F21QP005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 carrer maria-amb rotonda 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 carrer mariá cantonada vapor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Retirada de panell exterior vitriina fora de norma,per mitjans manuals inclus la càrrega i el transport al abocador cdontrolat.4 F21QP010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 A LES ANDANES 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 AL COSTAT DE LA ET 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TOSSA DE MARESTACIÓ/PARTIDA 18
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

1 FBB13351

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTSE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TOSSA DE MARESTACIÓ/PARTIDA 18
ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANESCAPÍTOL 02
MARQUESINASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament i la col·locació de mampara de policarbonat compacte
massis sense càmara de 8 mm de gruix, amb protecció als raigs UV en móduls de dimensió segons col·locació, Inclòs
tots els elements metàlics i accessoris necessaris per la seva total install·lació, inclòs part proporcional de mermes, neteja
de residuus i totalment acabada i amb càrrega per a cualsevol mitja i retirada de material procedent de desmontatge i
restes a punt d'abocament autoritzat.

1 E6MEU018

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C2 Unitats Longitud Ample Alçada Total

5 lames a substituir marquesina
autobusos

6 formant nova marquesina de petita de
pas

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,500 11,700 52,650

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,500 11,700 52,650

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,000 11,700 11,700

TOTAL AMIDAMENT 117,000

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

2 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 LONGITUDINAL DE ANDANES 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Retirada de marquesina existent per mitjans mecànics i la retirada de material a punt d'abocament3 F21QZ010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C2 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#5 lames a substituir marquesina
autobusos

4,500 11,700 52,650

C#*D#*E#*F#6 2,500 23,000 57,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 14,000 14,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 124,150

m2 Neteja d'elements marquesina existents, amb mitjants mecànics, amb protecció dels elements, de manera que no es
perturbi el natural funcionament de l'estació de autobusos. Deixant totes les superficies de la marquesina a punt per
inspecció i/o tractament de acabat final si calgués. amb càrrega, i retirada de material de cualsevol estat, liquid o sòlid a
punt d'abocament controlat.

4 K45RU501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#4 marquesina autobusos cupula 1,000 50,000 5,800 290,000

C#*D#*E#*F#5 marquesina autobusos visera 1,000 30,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#6 marquesina taxis cupula 1,000 35,000 4,800 168,000

C#*D#*E#*F#7 marquesina autobusos visera 1,000 35,000 1,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 523,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TOSSA DE MARESTACIÓ/PARTIDA 18
ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANESCAPÍTOL 02
FAÇANES E INTERIORSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

1 FBBTSE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 UNITATS EN FAÇANES 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTSI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#4 SENYALS INDICATIUS DELS
SERVEIS

12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 400x2.670
mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Cataunya

3 FBBTR004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions
400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el desmuntatge de l'existent i portada de material a l'abocador i
cànons corresponents

4 FBBTR001

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 54

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 unitat frontal devant de rotonda 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat5 G898U110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 FAÇANA fFRONTAL AMB
MARQUESINAFRANCESC CATALA

2,000 34,000 4,000 272,000

TOTAL AMIDAMENT 272,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
TOSSA DE MARESTACIÓ/PARTIDA 18
ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANESCAPÍTOL 02
ANDANESSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de element tubular vertical d'acer galvanitzat, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat, amb tractament previ de rascat i neteja de la superficie

1 F898ME01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Perimetre Alçada

C#*D#*E#*F#2 Suports de senyalització marquesinas 12,000 0,314 4,500 16,956

TOTAL AMIDAMENT 16,956

u Monòlit per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions 470x100 cm amb la informació adequada
de l'estació, inclosa la excavació, cimentació de soport i montatge del monòlit a terra, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTM005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#4 ENTRADA ESTACIÓ 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 150x800 mm
amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons indicacions
de la Generalitat de Cataunya

3 FBBTR002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 identificació de les andanes 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

4 FBBTSE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#2 sota marquesina andanes 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 sota marquesina taxis 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, amb la informació adequada de l'estació,
fonamentada a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

5 FBBTVI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 a andanas en marquesina principal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
LA SEU D'URGELLCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum Total

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Element genèric generat a obra Volum

C#*D#*E#*F#2 Fusta 0,470 0,470

C#*D#*E#*F#3 Metalls 0,585 0,585

C#*D#*E#*F#4 Barreja perillosos 1,507 1,507

C5 Volum

C#*D#*E#*F#6 Residus barrejats 9,075 9,075

TOTAL AMIDAMENT 11,637

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 I2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 URBANITZACIÓ

3 RUNES REIXA:

C4 Demolició de caixa Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#5 Reixa 1. Entrada 0,500 11,500 0,350 0,500 1,006

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 56

C7 Reposició de reixa nova Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#8 Reixa 1. Entrada 0,250 11,500 0,150 0,020 0,009

C#*D#*E#*F#9 Reixa 2. Andana 2,000 0,500 0,150 0,020 0,003

11 RUNES JUNTA

C12 Repicat i neteja junta Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#13 Junta de l'aparcament 1,000 5,000 0,100 0,010 0,005

S SUMSUBTOTAL(G1:G14
)

15 Subtotal 1,023

T18 ESTACIÓ

21 LAVABOS:

C22 Rebaix Unitats Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#23 Lavabos, terra 1,000 5,500 5,500 0,020 0,605

C25 Desmontatge Unitats Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#26 Lavabos, cel ras 1,000 5,500 5,500 0,150 4,538

C28 Desmontatge Unitats Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#29 Punts de llum 16,000 0,150 0,150 0,150 0,054

31 TAQUILLA

C32 Demolicio Unitats Alçada Ample Gruix

C#*D#*E#*F#33 Frontal, demolició 1,000 3,000 1,500 0,200 0,900

35 SALA D'ESPERA

C36 Rebaix del terra Unitats Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#37 Sala d'espera, terra 1,000 11,500 8,500 0,020 1,955

S SUMSUBTOTAL(G16:G3
8)

39 Subtotal 8,052

TOTAL AMIDAMENT 9,075

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA6890

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T2 ESTACIÓ

5 LAVABOS:

C6 Desmontatge Unitats Alçada Ample Gruix

C#*D#*E#*F#7 Portes 8,000 2,100 0,800 0,035 0,470

TOTAL AMIDAMENT 0,470

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Pressupost OC Factor de
conversió

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 84.667,530 0,001 0,001 0,085

4 RETIRADA SENYAL:

C5 Unitats Longitud Ample Alçada

EUR



Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 57

C#*D#*E#*F#6 Zona d'andanes 1,000 1,000 0,250 2,000 0,500

7 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,585

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 I2RA8E00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 URBANITZACIÓ

3 RUNA NETEJA PARAM.METAL.:

C4 Neteja previ pintat Unitats Costat Alçada Gruix

C#*D#*E#*F#5 Pilars 40x20 8,000 0,800 3,500 0,005 0,112

C#*D#*E#*F#6 8,000 0,400 3,500 0,005 0,056

C#*D#*E#*F#7 Baixants 15x10 2,000 0,300 3,500 0,005 0,011

C#*D#*E#*F#8 2,000 0,200 3,500 0,005 0,007

C9 Unitats Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#10 Franja de l'eix de confluència de vessats 2,000 60,000 10,000 0,001 1,200

C12 TIRANTS Grups Longitud Perímetre Unitats x 1mm

C#*D#*E#*F#13 Tirants 8,000 6,500 0,150 0,004 0,031

15 RESIDUS INERTS:

C16 COBERTA neteja Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#17 Franja de l'eix de confluència de vessats 0,150 60,000 10,000 0,001 0,090

TOTAL AMIDAMENT 1,507

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
OLOTCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Element genèric generat a obra Volum

C#*D#*E#*F#2 Barreja perillosos 0,142 0,142

C#*D#*E#*F#3 Metall 0,034 0,034

C4 Volum

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 58

C#*D#*E#*F#5 Residus barrejats 15,639 15,639

TOTAL AMIDAMENT 15,815

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 I2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 EDIFICACIÓ RUNA

C2 Desmunt de cel ras Unitats Longitud Ample % perfils

C#*D#*E#*F#3 0,150 16,110 8,280 0,010 0,200

C5 Arrencada terratzo Unitats Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#6 Pou de desguàs 1,000 0,600 0,600 0,100 0,036

C8 Excavació pou Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#9 Pou de desguàs 1,000 0,480 0,480 0,500 0,115

T11 URBANITZACIó RUNA

C12 Demol. pav. m. bituminosa Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#13 Conducció d'aigües a embornal 11,400 0,600 0,150 1,026

C15 Exavació rasa/pou Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#16 Conducció d'aigües a embornal 11,400 0,600 0,780 5,335

C#*D#*E#*F#17 Embornal 0,800 0,364 0,780 0,227

C19 Demol. pav. m. bituminosa Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#20 Superfície afectada flonjall 5,000 3,000 0,150 2,250

C22 Excavació caixa paviment Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#23 Superfície afectada flonjall 5,000 3,000 0,430 6,450

TOTAL AMIDAMENT 15,639

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,034 0,034

TOTAL AMIDAMENT 0,034

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 I2RA8E00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 EDIFICACIÓ RUNA

3 RUNA NETEJA PARAM.METAL.:

C4 Neteja parament metàl·lic Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#5 Pintura de les columnes exteriors 24,000 0,002 0,048

C#*D#*E#*F#6 Coberta de la estació 46,800 0,002 0,094

7 0,000

EUR



Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 59

TOTAL AMIDAMENT 0,142

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
TORROELLA DE MONTGRÍCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Residus barrejats 4,482 4,482

C#*D#*E#*F#3 Metalls 0,026 0,026

TOTAL AMIDAMENT 4,508

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 I2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 MUR RUNES

C2 Dem Paviment Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#3 Formació de mur 1,000 2,830 1,788 0,150 0,759

C#*D#*E#*F#4 sobreample 60% 2,000 2,830 0,350 0,150 0,297

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,350 1,788 0,150 0,188

C7 Excavació Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#8 Formació de mur 1,000 2,830 1,788 0,500 2,530

C#*D#*E#*F#9 sobreample 60% 2,000 2,830 0,250 0,500 0,708

TOTAL AMIDAMENT 4,482

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,026 0,026

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 60

TOTAL AMIDAMENT 0,026

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
SABADELLCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Residus metalls 0,165 0,165

TOTAL AMIDAMENT 0,165

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 I2R5426A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material formigó i derivats 580,538 580,538

TOTAL AMIDAMENT 580,538

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA71H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 RUNES dem. rigola Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Encintat costat i andanes 610,700 0,300 0,150 27,482

C4 RUNES exc. desmunt Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#5 Paviment d'estació 1.907,090 0,290 553,056

TOTAL AMIDAMENT 580,538

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 61

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,165 0,165

TOTAL AMIDAMENT 0,165

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
BLANESCAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum Total

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Plastic 5,300 5,300

C#*D#*E#*F#3 Fusta 3,708 3,708

C#*D#*E#*F#4 Metall 1,288 1,288

TOTAL AMIDAMENT 10,296

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 I2R5426A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material formigó i derivats 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA6770

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 5,300 5,300

TOTAL AMIDAMENT 5,300

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 I2RA6890

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 62

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Generat a obra 3,708 3,708

TOTAL AMIDAMENT 3,708

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 1,288 1,288

TOTAL AMIDAMENT 1,288

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 I2RA71H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 RUNES Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Encintat del paviment 220,000 0,100 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
VICCAPÍTOL 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Element genèric generat a obra Volum

C#*D#*E#*F#2 Metalls 0,558 0,558

TOTAL AMIDAMENT 0,558

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 I2R5426A

EUR



Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 63

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Terres 285,489 285,489

C#*D#*E#*F#3 Material Barrejat 4,358 4,358

TOTAL AMIDAMENT 289,847

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA71H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 RUNES Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Vorada deteriorada 2,000 1,000 0,200 0,500 0,200

3 Rigola:

C#*D#*E#*F#4 Linia límit 1,000 11,000 0,200 0,250 0,550

C#*D#*E#*F#5 Vorada costat parades 1,000 72,160 0,200 0,250 3,608

TOTAL AMIDAMENT 4,358

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 I2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment vial 634,420 0,450 285,489

TOTAL AMIDAMENT 285,489

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,558 0,558

TOTAL AMIDAMENT 0,558

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
SANT FELIU DE PALLEROLSCAPÍTOL 17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 125,000 125,000

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 1
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 64

TOTAL AMIDAMENT 125,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Element genèric generat a obra Volum

C#*D#*E#*F#2 Metalls 1,759 1,759

C#*D#*E#*F#3 Vidre 0,790 0,790

C#*D#*E#*F#4 Material Barrejat 55,249 55,249

TOTAL AMIDAMENT 57,798

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 I2R5426A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Terres 0,924 0,924

C#*D#*E#*F#3 Formigó i Derivats 19,595 19,595

TOTAL AMIDAMENT 20,519

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA71H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Demolició de panot: Unitats Superfiície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Vorera sud a paviment parada 54,830 0,150 8,225

C#*D#*E#*F#3 Vorera sud a reposició de panot 143,240 0,150 21,486

C#*D#*E#*F#4 Illeta central 8,320 0,150 1,248

C5 Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#6 Vorera nord, a panot podotàctil 1,500 1,200 0,150 0,270

C9 Demolició de vorada i rigola: Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#10 Vorera sud 53,690 0,500 0,300 8,054

C#*D#*E#*F#11 Vorera nord 25,700 0,500 0,300 3,855

C#*D#*E#*F#12 Illeta central 11,610 0,500 0,300 1,742

C14 Enderroc fonament de formigó en masa: Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#15 Vorera sud a paviment parada 54,830 0,180 9,869

C17 Desmuntatge de senyal: Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#18 Fonamentació 4,000 0,500 0,500 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 55,249

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 I2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C C#*D#*E#*F#1 Terra vegetal Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Superficie de col·locació de marquesina 1,000 4,400 2,100 0,100 0,924

TOTAL AMIDAMENT 0,924

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 I2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Fresat: Capes cm Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Vorada sud, paviment a mantenir com a
parada

2,000 30,020 0,020 1,201

C4 Demolició de paviment asfàltic: Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#5 Zona de paviment a vorera 40,020 0,200 8,004

C6 Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#7 Vorera nord, de paviment a vorera 24,500 1,900 0,200 9,310

C#*D#*E#*F#8 1,200 4,500 0,200 1,080

TOTAL AMIDAMENT 19,595

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 I2RA84M0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,790 0,790

TOTAL AMIDAMENT 0,790

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Generat a obra 1,759 1,759

TOTAL AMIDAMENT 1,759

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
TOSSA DE MARCAPÍTOL 18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum Total

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Element genèric generat a obra Volum

C#*D#*E#*F#2 Fusta 1,655 1,655

C#*D#*E#*F#3 Plàstic 5,921 5,921

C#*D#*E#*F#4 Vidre 0,887 0,887

C#*D#*E#*F#5 Metalls 0,553 0,553

C#*D#*E#*F#6 Barreja perillosos 3,161 3,161

C7 Volum

C#*D#*E#*F#8 Residus barrejats 6,003 6,003

TOTAL AMIDAMENT 18,180

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 I2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum Total

C#*D#*E#*F#2 Material procedent de l'obra 6,003 6,003

TOTAL AMIDAMENT 6,003

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA6890

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 1,655 1,655

TOTAL AMIDAMENT 1,655

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 I2RA6770

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 5,921 5,921

TOTAL AMIDAMENT 5,921

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 I2RA84M0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,887 0,887

TOTAL AMIDAMENT 0,887

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,553 0,553

TOTAL AMIDAMENT 0,553

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 I2RA8E00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 3,161 3,161

TOTAL AMIDAMENT 3,161

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SEGURETAT I SALUTESTACIÓ/PARTIDA SS
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4581 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 102,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

2 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 4713 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8124 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

5 H145D002

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

EUR
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u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

6 H147D102

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

7 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1408 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SEGURETAT I SALUTESTACIÓ/PARTIDA SS
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària2 HBC12100

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs3 HBC1B001

AMIDAMENT DIRECTE 490,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

4 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

5 H15118D1

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs6 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre

7 H152U000

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 125,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

8 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

9 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

10 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

11 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
SEGURETAT I SALUTESTACIÓ/PARTIDA SS
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

1 HQU1H110

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
PARTIDES ALÇADESESTACIÓ/PARTIDA VA
ACCIÓ CULTURALCAPÍTOL AC

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PARTIDA TOTAL

C#/D#2 1,1. La Seu d'Urgell 1.026,840 7.476,930 0,137

C#/D#3 1,2. Olot 430,390 7.476,930 0,058

C#/D#4 1,3. Torroella de Montgrí 324,020 7.476,930 0,043

C#/D#5 1,4. Sabadell 2.196,760 7.476,930 0,294

C#/D#6 1,5. Blanes 987,610 7.476,930 0,132

C#/D#7 1,6. Vic 762,990 7.476,930 0,102

EUR
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C#/D#8 1,7. Sant Feliu de Pallerols 1.091,090 7.476,930 0,146

C#/D#9 1,8. Tossa de Mar 657,240 7.476,930 0,088

S SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

11 Subtotal 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
PARTIDES ALÇADESESTACIÓ/PARTIDA VA
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL PA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a contingència d'obres no evaluades en el present projecte, no detectades durant la redacció
del projecte 

1 XPA1U0IM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PARTIDA TOTAL

C#/D#2 1,1. La Seu d'Urgell 13.379,720 97.424,330 0,137

C#/D#3 1,2. Olot 5.607,930 97.424,330 0,058

C#/D#4 1,3. Torroella de Montgrí 4.222,000 97.424,330 0,043

C#/D#5 1,4. Sabadell 28.623,760 97.424,330 0,294

C#/D#6 1,5. Blanes 12.868,580 97.424,330 0,132

C#/D#7 1,6. Vic 9.941,710 97.424,330 0,102

C#/D#8 1,7. Sant Feliu de Pallerols 14.216,830 97.424,330 0,146

C#/D#9 1,8. Tossa de Mar 8.563,800 97.424,330 0,088

S SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

11 Subtotal 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar per a reparació a criteri de la Direcció de l'Obra, d'elements estructurals o sistemes de drenatge
per aparició de patologíes no detectades durant la redacció del projecte

2 XPA1U0ED

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PARTIDA TOTAL

C#/D#2 1,1. La Seu d'Urgell 513,420 3.738,460 0,137

C#/D#3 1,2. Olot 215,190 3.738,460 0,058

C#/D#4 1,3. Torroella de Montgrí 162,010 3.738,460 0,043

C#/D#5 1,4. Sabadell 1.098,380 3.738,460 0,294

C#/D#6 1,5. Blanes 493,810 3.738,460 0,132

C#/D#7 1,6. Vic 381,490 3.738,460 0,102

C#/D#8 1,7. Sant Feliu de Pallerols 545,540 3.738,460 0,146

C#/D#9 1,8. Tossa de Mar 328,620 3.738,460 0,088

S SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

11 Subtotal 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o alternatives afectades per la realització de les obres, segons
Llei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de setembre de 1993

3 XPA10002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PARTIDA TOTAL

C#/D#2 1,1. La Seu d'Urgell 513,420 3.738,460 0,137

C#/D#3 1,2. Olot 215,190 3.738,460 0,058

C#/D#4 1,3. Torroella de Montgrí 162,010 3.738,460 0,043

C#/D#5 1,4. Sabadell 1.098,380 3.738,460 0,294

C#/D#6 1,5. Blanes 493,810 3.738,460 0,132

C#/D#7 1,6. Vic 381,490 3.738,460 0,102

C#/D#8 1,7. Sant Feliu de Pallerols 545,540 3.738,460 0,146

C#/D#9 1,8. Tossa de Mar 328,620 3.738,460 0,088

S SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

11 Subtotal 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOSOBRA 01
PARTIDES ALÇADESESTACIÓ/PARTIDA VA
SEGURETAT VIALCAPÍTOL SV

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1 PPA0U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PARTIDA TOTAL

C#/D#2 1,1. La Seu d'Urgell 1.026,840 7.476,930 0,137

C#/D#3 1,2. Olot 430,390 7.476,930 0,058

C#/D#4 1,3. Torroella de Montgrí 324,020 7.476,930 0,043

C#/D#5 1,4. Sabadell 2.196,760 7.476,930 0,294

C#/D#6 1,5. Blanes 987,610 7.476,930 0,132

C#/D#7 1,6. Vic 762,990 7.476,930 0,102

C#/D#8 1,7. Sant Feliu de Pallerols 1.091,090 7.476,930 0,146

C#/D#9 1,8. Tossa de Mar 657,240 7.476,930 0,088

S SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

11 Subtotal 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES, IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE  PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC. CLAU:TA-16248 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 



 
MILLORA PUNTUAL. ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D’AUTOBUSOS. AMPOSTA, BLANES, IGUALADA, LA SEU D’URGELL, OLOT, QUATRE CAMINS (ST. VICENÇ DELS HORTS), REUS, SABADELL, ST. FELIU DE  PALLEROLS, 
TARRAGONA, TORROELLA DE MONTGRÍ, TORTOSA, TOSSA DE MAR, VALLS I VIC. CLAU:TA-16248 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
Clau:TA-16248
LOT 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

XPA1U0IM pa Partida alçada a justificar per
a contingència d'obres no
evaluades en el present
projecte, no detectades durant
la redacció del projecte 

97.424,33 1,000 13,031 97.424,33 13,03

G9GAX022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb
granular granític, de qualsevol
gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat,
acabat superficial, formació de
junts mitjançant peces de
plàstic model JRI+4 de
l'empressa Farobel o
equivalent, i totes les feines
adients

122,95 476,773 7,842 58.619,24 20,87

FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de
suport isquiàtic d'acer
galvanitzat amb dos muntats
verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa
inclòs l'ancoratge i petit
material, totalment col·locat

1.119,60 30,000 4,493 33.588,00 25,36

E894A0M2 m2 Pintat de parament metàl·lic
d'acer amb pintura epoxi, amb
dues capes d'imprimació epoxi i
dues d'acabat

23,92 1.268,300 4,064 30.337,74 29,42

FGIAPB02 u Suministre i col·locació de
marquesina de parada d'autobus
del model oficial per a
l'Administració, de dimencions
4x2 m2. Inclou enderroc de
paviment i formació de llosa de
fonamentació. Totalment
instal·lada.

13.365,18 2,000 3,585 26.730,36 32,99

E894A00A m2 Neteja i preparació de la
superfície de parament
metàl·lic per a pintat
posterior, amb mitjans manuals
i càrrega manual de material
resultant a contenidor 

19,10 1.268,300 3,246 24.224,53 36,23

G9371151 m3 Base de formigó magre vibrat de
15 MPa de resistència a
compressió, consistència
plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm i amb una
dosificació de 150 kg/m3 de
ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

79,69 286,064 3,057 22.796,44 39,28

F9F1421A m2 Paviment de llambordins de
formigó de forma regular de
11,2x22,5cm i 6 cm de gruix,
preu alt, sobre llit de sorra
de 3 cm de gruix, compactació
del paviment i rejuntat amb
morter de ciment 1:6

34,84 634,420 2,968 22.103,19 42,24

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
Clau:TA-16248
LOT 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GBBU0003 u Subministrament i muntatge de
rètol d'andana de dimensions 40
x 45 cm., en xapa galvanitzada,
pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura
interior amb pletines per
fixació a sostre. Inclou part
proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva
correcta instal·lació.

658,26 30,000 2,649 19.747,80 44,88

FGIASM01 u Instal·lació de semàfor en pas
de vianants format per una
unitat reguladora de transit
GI-ES94G32 pera 4 grups
semafòrics amb armari metàl·lic
instal·lat, 2 caixes exteriors
amb polsador per a vianants i
missatge il·luminat amb leds,
placa indicadora de polsador,
instal·lat, proteccions
elèctriques instal·lades en
l'armari existent, dues untats
de semàfors de PC modal
13/300/200 amb leds vermell,
ambre i verd, instal·lat. dos
semàfors de PC model 13/200 amb
leds vermell, ambre i verd
instal·lats. dos semàfors de PC
model 12/200PPC amb leds , amb
silueta parat ( vermell) amb
dígits de còmput de temps i
caminant amb figura dinàmica (
verd) , instal·lat. Dues
unitats de pantalla de contrast
per a semàfor 13/300-200 de
color negre i perfil exterior
blanc, instal·lada . Dos bàculs
semafòrics troncocònics de
planxa d'acer galvanitzat de 6
m d'alçada , 3,5 m de sortint i
4 mm de gruix instal·lat. Dues
unitats de suport de fosa
d'alumini baixant de bàcul per
a semàfor de 200 mm,
instal·lat, 4 unitats de suport
per semàfor de fosa d'alumini
de 270 mm de sortint,
instal·lat. Dues unitats de
pintat de bàcul i 6 de suport
amb dues capes de laca vinacryl
per galvanitzat. Conductor de
coure de designació UNE RV·K
0.6/1 KV de 4,5x1 ,5 mm2 de
secció col·locat en tub,
conductor de coure UNE VV0.6/1
KV de 2x10 mm2 instal·lat,
conductor de coure nu per xarxa
de terres, unipolar de 1 x35 mm
de secció, dues piques de posta
aterra de Fe/Cu de 1 ,50 m amb
grapa de connexió. Incloent
Memòria tècnica de disseny i
legalització de la instal·lació

19.358,76 1,000 2,5910 19.358,76 47,47

EUR
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Clau:TA-16248
LOT 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBBTVI01 u Vitrina informativa per a
estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, amb
la informació adequada de
l'estació, fonamentada a terra,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

2.140,00 9,000 2,5811 19.260,00 50,05

FHQC1G8W u Substitució de projector per a
exteriors amb Projector lineal
tipus Led Line
TMX.L204.L8L7.CPROTEC de
Carandini o equivalent per a
exteriors amb reflector
d'alumini extrusionat 6060 T6
anoditzat, distribució tipus
asimètrica frontal de 50º, amb
cos de fosa d'alumini, vidre
pla temperat de tancament de 4
mm, fixació amb forquetes
orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z,
amb lents acríliques per a leds
de PMMA, amb 24 làmpades led de
fluxe útil total a 25ºC de
20131 lm i current de
funcionament de 600mA Ta +40ºC,
amb els accessoris de
projectors amb làmpada de leds,
inclós el material per al
montatge i la col·locació del
projector, el ferratge,
l'acondicionament de la
estructura o parament on
s'ubicarà com el retall de
lames o altres execucions, el
cable de connexió a xarxa,
instal·lat, inclou desmontatge
de l'existent i transport de
material al lloc de tractament
i revalorització de residus
corresponent

756,31 24,000 2,4312 18.151,44 52,47

G921202J m3 Subbase de tot-u artificial,
col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98%
del PM

26,84 598,913 2,1513 16.074,82 54,62

E6MEU00A m2 Substitució d'elements de mur
cortina mitjançant el
subministrament i la
col·locació de mampara de vidre
aïllant de doble capa composat
per laminat 5/5.2 mm de gruix,
templat / cambra d'aire de 12
mm / laminat 5/5.1 templat, en
móduls de dimensió segons
col·locació, totalment acabada
i retirada de material a punt
d'abocament

300,99 46,517 1,8714 14.001,15 56,50

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
Clau:TA-16248
LOT 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

I2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,00 662,145 1,5115 11.256,47 58,00

E6MEU018 m2 Substitució d'elements
marquesina mitjançant el
subministrament i la
col·locació de mampara de
policarbonat compacte massis
sense càmara de 8 mm de
gruix, amb protecció als raigs
UV en móduls de dimensió segons
col·locació, Inclòs tots els
elements metàlics i accessoris
necessaris per la seva total
install·lació, inclòs part
proporcional de mermes, neteja
de residuus i totalment acabada
i amb càrrega per a cualsevol
mitja i retirada de material
procedent de desmontatge i
restes a punt d'abocament
autoritzat.

93,89 117,000 1,4716 10.985,13 59,47

F2194U32 m2 Demolició de paviment de
llambordins col·locats sobre
terra, de més de 2 m d'amplària
amb mitjans mecànics incloses
càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,30 2.541,510 1,4617 10.928,49 60,93

G97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de
ciment blanc

16,84 610,700 1,3818 10.284,19 62,31

K7613A1Z m2 Membrana de densitat
superficial 1,2 kg/m2 i de
gruix 1 mm, d'una làmina de
cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada adherida
amb adhesiu de cautxú sintètic
i segellat amb cordó de 10x6 mm
de massilla de cautxú EPDM

27,54 360,010 1,3319 9.914,68 63,63

F9E132AJ m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 30x30x4 cm, acabat
raspallat, classe 1a, sobre
suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de
ciment pòrtland

37,77 244,450 1,2320 9.232,88 64,87

G9F5U006 m2 Paviment de peces de formigó de
forma rectangular 60x 40 cm i 5
cm de gruix, preu superior ,
col·locats amb morter de ciment
1:6 i reblert de junts amb
sorra fina

40,04 220,000 1,1821 8.808,80 66,05

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

I2R5426A m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

9,46 912,904 1,1622 8.636,07 67,20

I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

19,99 425,000 1,1423 8.495,75 68,34

F9371151 m3 Base de formigó magre vibrat de
15 MPa de resistència a
compressió, consistència
plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm i amb una
dosificació de 150 kg/m3 de
ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

79,69 95,163 1,0124 7.583,54 69,35

XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986

7.476,93 1,000 1,0025 7.476,93 70,35

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra

7.476,93 1,000 1,0026 7.476,93 71,35

F9R318XX m Replè lineal d'esquerda de
paviment, amb massilla
elastoplàstica bituminosa a
base de betum, resines,
elastòmers i solvent, aplicable
en fred, inclosa la neteja
prèvia

41,53 175,000 0,9727 7.267,75 72,32

G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer
corrugat B 500 T, de 15x15 cm i
6 mm de diàmetre, pel control
de la fissuració superficial en
paviment o solera

3,68 1.907,090 0,9428 7.018,09 73,26

E7J5131Z m Segellat de junt entre
materials d'obra de 30 mm
d'amplària i 20 mm de fondària,
amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia neteja
de la massilla existent i
imprimació específica, entre
plaques fotovoltaiques i
perfils d'alumini de protecciò
superior

13,91 490,000 0,9129 6.815,90 74,17

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial,
amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

28,69 221,755 0,8530 6.362,15 75,03

G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada,
amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

2,38 2.127,090 0,6831 5.062,47 75,70

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EAVT13FA m2 Subministrament i col·locació
de cortina de protecció solar
tipus Scrim o similar,
motoritzada en dos mòduls de
15x 3 m i 5x3 m, totalment
equipades i connectades per el
seu ús

79,44 60,000 0,6432 4.766,40 76,34

G9715F11 m3 Base per a rigola amb formigó
HM-20/S/20/I, de consistència
seca i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

95,32 45,803 0,5833 4.365,94 76,92

FGIASM03 u Subministrament i col·locació
de lluminària D-LED 100W ambre
amb lent de concentració
asimètrica Wide. . Desmuntatge
de lluminària actual ,
lliurament a deixalleria i
muntatge de nova lluminària i
adaptació , connexionat. lclou
treballs i mitjans auxiliars
(camió amb plataforma
elevadora)

690,29 6,000 0,5534 4.141,74 77,48

I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

34,43 118,957 0,5535 4.095,69 78,03

EC1203UG m2 Subministrament i col·locació
de mampara de protecció al vent
entre mur i coberta
exixtents,amb vidre tipus UGLAS
o similar, inclosa la
perfileria estructural portant

126,64 31,215 0,5336 3.953,07 78,55

FBBTR001 u Reposició de rètol
identificador per a estació
d'autobusos de la Generalitat
de Catalunya, de xapa d'alumini
de dimensions 400x2.000 mm amb
la informació adequada de
l'estació, acoplats a façana o
penjat d'estructura, totalment
col·locada segons indicacions
de la Generalitat de Catalunya,
inclós el desmuntatge de
l'existent i portada de
material a l'abocador i cànons
corresponents

975,00 4,000 0,5237 3.900,00 79,08

EAM2U0B0 u Substitució de porta existent
per porta corredera d'apertura
automàtica, de dues fulles de
200x250 cm, i 2 vidres laterals
fixes vidres laminars 6+6 mm
amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència,
1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions,
incloses les connexión perel
seu correcte funcionament

1.940,81 2,000 0,5238 3.881,62 79,60

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GBBU0001 u Subministrament i muntatge de
monolit exterior de dimensions
100 x 468 cm, en xapa
galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares,
estructura interior amb pletina
i contrapletina per fixació a
terra. Inclou part proporcional
de mitjans auxiliars, mitjans
d'elevació i materials per a la
seva correcta instal·lació.

3.868,42 1,000 0,5239 3.868,42 80,11

FQ130001 u Banc de formigó colorejat en
massa, en forma de
paral·lelepípede de
200x60x60cm, model Prisma-B de
la casa Paviment Mata, similar
i equivalent, recolzat al
paviment

1.251,53 3,000 0,5040 3.754,59 80,61

XPA1U0ED pa Partida alçada a justificar per
a reparació a criteri de la
Direcció de l'Obra, d'elements
estructurals o sistemes de
drenatge per aparició de
patologíes no detectades durant
la redacció del projecte

3.738,46 1,000 0,5041 3.738,46 81,11

XPA10002 pa Partida alçada a justificar per
a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la
realització de les obres,
segons Llei de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya 7/1993
de 30 de setembre de 1993

3.738,46 1,000 0,5042 3.738,46 81,61

K45RU501 m2 Neteja d'elements marquesina
existents, amb mitjants
mecànics, amb protecció dels
elements, de manera que no es
perturbi el natural
funcionament de l'estació de
autobusos. Deixant totes les
superficies de la marquesina a
punt per inspecció i/o
tractament de acabat final si
calgués. amb càrrega, i
retirada de material de
cualsevol estat, liquid o sòlid
a punt d'abocament controlat.

7,14 523,000 0,5043 3.734,22 82,11

GBBU0002 u Submiinistrament i muntatge de
rètol de nom d'estació de
dimensions 200 x 40 cm., en
xapa galvanitzada, pintura
blanca i retolació adhesiva a 2
cares, estructura interior amb
pletines per fixació a sostre.
Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans
d'elevació i materials per a la
seva correcta instal·lació.

927,57 4,000 0,5044 3.710,28 82,61

EUR
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FBBTM005 u Monòlit per a estació
d'autobusos de la Generalitat
de Catalunya, de dimencions
470x100 cm amb la informació
adequada de l'estació, inclosa
la excavació, cimentació de
soport i montatge del monòlit a
terra, totalment col·locada
segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya

3.650,00 1,000 0,4945 3.650,00 83,10

F21QM002 u Treballs necessaris per a la
retirada de marquesina existent
per mitjans manuals i/o
mecànics, inclou el desmuntatge
de la estructura i la teulada
de fibrociment amb els medis de
precaució front el fibrociment,
i la retirada de material a
punt d'abocament autoritzat i
cànon d'abocament

3.500,00 1,000 0,4746 3.500,00 83,57

EHZ00001 u Treballs necararis per a la
substitució de les llumineres i
reubicació dels projectors
existents en els pilars, segons
definició i detalls definits a
l'annex corresponent de
projecte, inclou la carrega
d'elements desechables i runa a
camió o contenidor i
subministre d'elements
necessaris per a l'acabament
del serveis pel correcte
funcionament

3.300,00 1,000 0,4447 3.300,00 84,01

PPA1EP02 u Contractació d'escomesa
eléctrica per l'us a les
marquesines i subministra i
col·locació de quadre de
comandament per a donar el
servei necessari

3.100,00 1,000 0,4148 3.100,00 84,42

EUR
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FHQC1G8V u Col·locació de projector per a
exteriors amb Projector lineal
tipus Led Line
TMX.L204.L8L7.CPROTEC de
Carandini o equivalent per a
exteriors amb reflector
d'alumini extrusionat 6060 T6
anoditzat, distribució tipus
asimètrica frontal de 50º, amb
cos de fosa d'alumini, vidre
pla temperat de tancament de 4
mm, fixació amb forquetes
orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z,
amb lents acríliques per a leds
de PMMA, amb 24 làmpades led de
fluxe útil total a 25ºC de
20131 lm i current de
funcionament de 600mA Ta +40ºC,
amb els accessoris de
projectors amb làmpada de leds,
inclós el material per al
montatge i la col·locació del
projector, el ferratge,
l'acondicionament de la
estructura o parament on
s'ubicarà, el cable de connexió
a xarxa, instal·lat, inclou el
transport de material al lloc
de tractament i revalorització
de residus corresponent

746,40 4,000 0,4049 2.985,60 84,82

G2193A05 m Demolició de rigola de formigó,
amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió

4,71 610,700 0,3850 2.876,40 85,21

G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments
exteriors de ciment, amb una
capa de fons diluïda i dues
d'acabat

8,03 356,000 0,3851 2.858,68 85,59

EA1F010A u Suministre i col·locació de nou
frontal d'entrada de dimencions
1,5x3,0 m, composat de vidre i
carpinteria de fusta, amp
porta, finestra corredissa i
mostrador. Inclòs tractament
superficial i elements fixació
i utilització de porta.
Totalment acabat

2.800,00 1,000 0,3752 2.800,00 85,96

EQ22000A u Cadira individual de llistons
d'alumini, formada per,
estructura de platina d'acer
doblada i soldada amb protecció
antioxidant i pintada en pols,
seient i respatller formats per
llistons fabricats en extrusió
d'alumini de 90 x 30 mm acabats
anoditzats i farratges
d'ancoratge dels llistons en
acer inoxidable. Es fixa al
paviment mitjançant dos perns
d'acer per pota, tractats amb
protecció antioxidant, que se
introdueixen en els orificis
prèviament realitzats en el
paviment i reomplerts amb
resina epoxi, ciment ràpid o
similar

622,68 4,000 0,3353 2.490,72 86,30

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F898ME01 m2 Pintat de element tubular
vertical d'acer galvanitzat,
amb pintura partícules
metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat, amb tractament previ
de rascat i neteja de la
superficie

97,54 25,434 0,3354 2.480,83 86,63

EQF1U8B0 u Aparcament de bicicletes amb
capacitat per a dos bicicletes,
en forma d'U invertida, de tub
d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de
75 cm d'alçària sobre el
paviment i 70 cm d'amplària,
amb dues platines embellidores
per a la unió amb el paviment,
model U-Segura Atornillable
Galvanitzada de Modular Bicycle
Parking Solutions o similar
equivalent aprovat per FGC,
col·locat amb fixacions
mecàniques

117,33 21,000 0,3355 2.463,93 86,96

F6A2X001 m2 Element de protecció format per
xapa de relleu d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix,
en frontal d'aparcament de
bicicletes existent, totalment
col·locada

212,00 11,000 0,3156 2.332,00 87,27

G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,98 762,836 0,3057 2.273,25 87,57

F21QP001 u Retirada de panell exterior
publicitari, iper cualsevol
tipus de mitjans, inclos
càrrega i transport a abocador
controlat, reposició de
superficies de suport dels
cartells al seu estat original,
arrenjament de paviments,
forats, pintats etc...totalment
acabat

453,22 5,000 0,3058 2.266,10 87,88

E54A0001 m2 Coberta tipus deck amb una
planxa grecada d'acer
galvanitzat i prelacat de color
standard amb nervis cada 24 a
28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una
inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un
pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2,
aïllament amb placa rígida de
llana de roca de densitat 126 a
160 kg/m3 de 40 mm de gruix i
membrana GA-6 segons UNE
104402, de una làmina, de
densitat superficial 2,4 kg/m2
formada per làmina de EPDM tipo
Rhenolf CV., col.locada amb
fixacions mecàniques

61,27 35,994 0,2959 2.205,35 88,17

EUR
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EA1F010B u Sumministre i col·locació de
porta corredissa de lames de
fusta de dimencions 1,5x3,0 m,
per a tancament del frontal
d'entrada amb tanca de clau
contra porta de fusta de tauló.
Inclou tractament superficial.
Totalment acabada

2.100,00 1,000 0,2860 2.100,00 88,45

F96517D9 m Vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb
morter

23,98 86,800 0,2861 2.081,46 88,73

FB010001 u Treballs per a la preparació i
repintat d'element de defensa
de formigó delimitador de
recintes i vorades a la zona
d'estacionament

1.000,00 2,000 0,2762 2.000,00 89,00

FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, amb pintura
acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

6,47 308,000 0,2763 1.992,76 89,27

EC1503MV m2 Subministrament i col·locació
de mampara de protecció al vent
en vidre de seguretat 6|6
format per dos làmines de vidre
monolític de 6 mm cadascuna,
unides mitjançant una
pel·lícula intermèdia de
matèria plàstica (butiral),
inclosa la perfilaria
estructural portant

83,87 22,825 0,2664 1.914,33 89,52

F981U125 M Gual per a vianants de 120 cm,
recte, de pedra granítica, amb
les cares vistes flamejades,
format per rampes de 122,8x40x6
cm, inclòs part proporcional de
caps de remat i forats per a
papereres i semàfor, col·locat
amb base de formigó HM-20 de 18
cm de gruix, i rejuntat amb
morter

237,74 8,000 0,2565 1.901,92 89,78

EDZ0001 u Treballs de reparació íntegre
de desguàs existent a la sala
de bany, inclòs
l'acondicionament posterior de
la estància i retirada de
material a punt d'abocament

1.800,00 1,000 0,2466 1.800,00 90,02

F21QP005 u Retirada de poste cub de
senyalització amb llegenda
antiga de transports de la
generalitat de catalunya

822,17 2,000 0,2267 1.644,34 90,24

EUR
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E84D0001 m2 Cel ras de planxa llisa d'acer
galvanitzat i lacat, acabat
perforat amb un coeficient de
perforació del 30% de, lacada
en un color estàndard, segons
la norma UNE-EN 14782, fixada a
entramat de perfils d'acer
galvanitzat de secció omega, de
75 a 85 mm d'amplada,
col·locatas cada 1,2m, fixats
directament al sostre, inclòs
p.p. de remats perimetrals

45,91 34,280 0,2168 1.573,79 90,45

K878C5K0 m2 Neteja en sec sobre parament
corb (voltes), de pols, restes
orgàniques i
biodipòsits-detritus amb
mitjans manuals no agressius i
instruments desincrustants

16,94 90,000 0,2069 1.524,60 90,65

EC110001 u Subministrament, muntatge i
col·locació de marquesina de
vidre atirantada a la porta
d'accés principal a l'estació,
segons definició i detalls
definits a l'annex corresponent
de projecte, totalment colocada
integrada a l'entorn

1.500,00 1,000 0,2070 1.500,00 91,05

EHZ00002 u Subministra i col·locació
d'elements d'iluminació
mitjançant projectors tipus led
en caixes encastades al sostre
per a marquesina, inclosa
l'escomesa elèctrica i la
distribució de línies,
totalment acabada pel correcte
funcionament

500,00 3,000 0,2071 1.500,00 90,85

E844526A m2 Enderroc i col·locació de cel
ras continu de plaques de guix
laminat tipus ignífuga(RF), per
a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m
, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim, inclós la
col·locació de punt
d'enllumenat i d'emengència i
les connexions adients 

49,55 30,250 0,2072 1.498,89 91,25

K894ABJZ m2 Pintat de pilar rodó, d'un sol
perfil d'acer a l'esmalt
sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

21,13 70,800 0,2073 1.496,00 91,45

EUR
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FRE60801 u Tractament de neteja i poda de
palmera de < 4 m d'alçària,
plantada en recinte urbà
públic, acondicionament
antiarrels i tractament de
l'escorça, amb cistella
mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de
la mateixa a planta de
compostatge

740,35 2,000 0,2074 1.480,70 91,65

I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,01 286,413 0,1975 1.434,93 91,84

I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,20 54,794 0,1876 1.380,81 92,03

F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat
reglejat

97,79 13,428 0,1877 1.313,12 92,20

GD5ZRE01 u Arrencada i reposició a nova
rasant de bastiment i reixa per
a embornal existent a l'obra,
amb compressor, col·locat amb
morter

115,66 11,000 0,1778 1.272,26 92,37

FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb
protecció antioxidant de secció
circular, de 900 mm d'alçària,
amb forat longitudinal,
col·locat amb morter sense
additius 1:4, elaborat a l'obra

211,61 6,000 0,1779 1.269,66 92,54

EUR
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FQ31U003 u Font exterior d'acer
galvanitzat tipus Afrodita o
similar, pintada amb pintura al
polièster o epoxi. Fust de tub
d'acer galvanitzat de 5 mm de
gruix, 20 cm de diàmetre i 100
cm d'alçària amb una inclinació
de 10º respecte la vertical i
tallat els dos extrems en
paral·lel al terra. Sobre
tancat i base amb platina de 10
mm de gruix fixada al paviment
amb tacs químics. Safata de
desguàs amb reixa exterior de
malla Smith galvanitzada de
100x100 cm de costat,
inatal·lada, inclou desmontatge
de l'existent i transport de
material a l'abocador
corresponent

1.229,70 1,000 0,1680 1.229,70 92,71

E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat
del paviment de terratzo o
pedra

9,41 128,000 0,1681 1.204,48 92,87

FGIASL01 u Subministrament col·locació de
senyal lluminosa, quadrada amb
figura triangular a !'interior
indicadora de corba
perillosa ,amb punts de llum
LEO, amb plaques solars. inclòs
suport vertical.

1.175,76 1,000 0,1682 1.175,76 93,03

E6MEU00B m2 Substitució d'elements
marquesina mitjançant el
subministrament i la
col·locació de mampara de vidre
aïllant de doble capa composat
per laminat 10/10.2 mm de
gruix, templat / cambra d'aire
de 12 mm / laminat 10/10.1
templat, en móduls de dimensió
segons col·locació, totalment
acabada i retirada de material
a punt d'abocament

360,63 3,220 0,1683 1.161,23 93,18

HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de
cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m
d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb
dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

144,33 8,000 0,1584 1.154,64 93,34

E898J2AA m2 Pintat de parament vertical de
guix, amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a
interiors, de color amb acabat
llis, amb una capa segelladora
i dues d'acabat

9,58 120,000 0,1585 1.149,60 93,49

F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre
camió

12,28 91,970 0,1586 1.129,39 93,64

EUR
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F21QP010 u Retirada de panell exterior
vitriina fora de norma,per
mitjans manuals inclus la
càrrega i el transport al
abocador cdontrolat.

558,93 2,000 0,1587 1.117,86 93,79

F2213422 m3 Excavació per a rebaix en
terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora
i càrrega directa sobre camió

3,91 285,489 0,1588 1.116,26 93,94

FGIAB001 u Arrencada de marquesina per a
parada de bus, existent en la
parada actual i carregada en
camió per a transport a diposit
de material adecuat. Inclou
reposició de paviment. 

1.111,71 1,000 0,1589 1.111,71 94,09

GDDZRE01 u Arrencada i reposició a nova
rasant de bastiment i tapa per
a pou de registre existent a
l'obra, amb compressor,
col·locat amb morter

104,30 10,000 0,1490 1.043,00 94,23

F2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4,97 208,190 0,1491 1.034,70 94,37

F978FFD1 m Rigola sense desnivell de
formigó HM-30/S/20/I+E, de
consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de
30 cm d'amplària i de 25 a 30
cm d'alçària, acabat remolinat

10,82 93,800 0,1492 1.014,92 94,50

K874112Z m2 Neteja i preparació de la
superfície de perfils laminats
rodons, d'acer fins a un grau
de preparació St2 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor

14,20 70,800 0,1393 1.005,36 94,64

F2193J0E m2 Demolició de rigola de peces de
formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

4,54 220,000 0,1394 998,80 94,77

GBBU0004 u Subministrament i muntatge de
rètol d'aparcament de bicis de
dimensions 60 x 80 cm., en xapa
galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 1 cara,
estructura interior amb
pletines per fixació a poste
existetn. Inclou part
proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva
correcta instal·lació.

332,57 3,000 0,1395 997,71 94,90

F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

65,66 14,994 0,1396 984,51 95,03

EUR
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F21QZ010 m2 Retirada de marquesina existent
per mitjans mecànics i la
retirada de material a punt
d'abocament

7,69 124,150 0,1397 954,71 95,16

FBBTSE01 u Vinil de senyalització exterior
per a indicació d'andana
d'estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de
dimencions 30x30cm, amb
opacador i dors llis vermell
Pantone 485/RAL 2002, col·locat
sobre parament vertical,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

13,20 71,000 0,1398 937,20 95,29

EAQDCA86 u Fulla batent per a porta
interior, de 35 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 210 cm alçària
, per a pintar, amb motllura i
estructura interior de fusta,
col·locada

115,67 8,000 0,1299 925,36 95,41

EH2LGCAZ u Subministre i col·locació de
llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds Beryl o
similar, amb una vida útil de
25000 h, forma circular
orientable, 13 W de potència,
òptica d'alumini especular amb
UGR=22, eficàcia lluminosa de
40 lm/W, equip elèctric no
regulable, d'aïllament classe
II , cos alumini, amb grau de
protecció IP20, col·locat
encastada

57,21 16,000 0,12100 915,36 95,53

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per
un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element
d'amarrament composat per un
terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

55,28 15,000 0,11101 829,20 95,64

EC1FQ00A u Sumministre i col·locació de
mampara de vidre de dimencions
0,5x3,0 m, protectora del tauló
d'informació, col·locat fixe
amb perfileria necesaria per un
correcte acabament

800,00 1,000 0,11102 800,00 95,75

F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada,
amb compactació del 95% PM

1,26 634,420 0,11103 799,37 95,86

K218D7BZ m2 Desmuntatge de cel ras, amb
mitjans manuals, numeració,
neteja i aplec del material per
a la seva recol·locaciò una
vegada reforçat l'estructura de
sustentaciò

39,54 20,009 0,11104 791,16 95,96

EUR
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FBBTB001 u Banderola d'identificació dels
accessos al recinte d'estació
d'autobus, amb panel
identificador d'estació de
75x115 i columna de tub d'acer
inoxidable AINSI-360 de 80 mm
de D i 2 mm de gruix, base amb
platina de 270x270x5 mm,
col·locat amb base de formigó,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

395,00 2,000 0,11105 790,00 96,07

E8K9TH7A m Recobriment de planxa
preformada d'acer galvanitzat
de 2 mm de gruix, entre 600 i
900 mm de desenvolupament, amb
4 plecs, col·locat amb
fixacions mecàniques i/o
soldades, per protecciò a
nivell de paviment exterior de
la base de pilars metàl·lics.
Acabat a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

65,50 11,700 0,10106 766,35 96,17

FQ115TNE u Treballs necessaris per a la
col·locació de llistons de
fusta de bolondo protegida als
raigs U.V. de 200 m dellargada
i seccció de 4x4 cm per a
col·locar en banc existent amb
elements de subjecció d'acer
cadmiat, inclou desmuntatge de
llistons deteriorats amb
recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, aplec de
material per a la seva
reutilització o restauració i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

750,00 1,000 0,10107 750,00 96,27

FBA24311 m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària, amb pintura
acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

1,76 426,000 0,10108 749,76 96,37

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

2,94 250,000 0,10109 735,00 96,47

F219FBC0 m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a
demolir

5,38 133,260 0,10110 716,94 96,57

EUR
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FGIAEP01 u Trasllat de punt de llum format
per una columna troncocònica de
10m d'alt, inclou formació de
fonamentació i
desplaçament de la línia
elèctrica i connexions
soterrades.

355,19 2,000 0,10111 710,38 96,66

EA1F010C u Sumministre i col·locació de
porta corredissa de lames de
fusta de dimencions 0,5x3,0 m,
per a plafó d'informació, amb
mural de fusta per a
col·locació d'informació, tanca
de clau contra porta de fusta
de tancament de taquilla.
Inclou tractament superficial.
Totalment acabada

700,00 1,000 0,09112 700,00 96,76

E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal
de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,42 128,000 0,09113 693,76 96,85

F97Z1520 m Encofrat a una cara per a
rigoles, amb plafons
metàl·lics, d'una alçària fins
a 50 cm

7,41 83,160 0,08114 616,22 96,93

F931R01J m3 Base de tot-u artificial
procedent de granulats
reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material
al 98% del PM

19,35 31,721 0,08115 613,80 97,01

EAZZ0001 u Treballs necessaris per a
l'arrenjament de portes en mal
estat en estació d'autobusos 

607,70 1,000 0,08116 607,70 97,09

HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva
reflectant de color vermell i
blanc alternats i amb el
desmuntatge inclòs

1,24 490,000 0,08117 607,60 97,18

E3251CH4 m3 Formigó per a murs de contenció
de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIa+Qb de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

130,91 4,617 0,08118 604,41 97,26

F978FF41 m Rigola sense desnivell de
formigó HM-30/S/20/I+E, de
consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, de
20 cm d'amplària i de 25 a 30
cm d'alçària, acabat remolinat

7,17 83,160 0,08119 596,26 97,34

F981U115 M Gual per a vehicles de 60 cm,
de pedra granítica, gra fi, amb
les cares vistes flamejades, de
secció 62x30 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat
de 62x40x30 cm conformats amb
quart de circumferència de 40
cm de radi, col·locat amb base
de formigó de 24 cm de gruix

196,51 3,000 0,08120 589,53 97,42

EUR
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E81125A4 m2 Arrebossat a bona vista sobre
parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6,
remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari
32,5 R

30,87 16,940 0,07121 522,94 97,48

FBBTR002 u Rètol identificador per a
estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de
xapa d'alumini de dimencions
150x800 mm amb la informació
adequada de l'estació, acoplats
a façana o penjat d'estructura,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

96,00 5,000 0,06122 480,00 97,55

F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola
de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

5,23 91,000 0,06123 475,93 97,61

E5Z5030E m2 Estructura metàl·lica lleugera
per a suport de teulada,
formada per acer S235JRC segons
UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats
en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i
galvanitzat, muntats amb
cargols a l'obra fixada
mecànicament a un sostre pla,
amb 3 kg d'acer per m2 de
sostre pla

13,87 34,280 0,06124 475,46 97,68

F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

88,44 5,357 0,06125 473,77 97,74

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de
seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,85 80,000 0,06126 468,00 97,80

H1465275 u Parella de botes baixes de
seguretat industrial per a
treballs de construcció en
general, resistents a la
humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

18,47 25,000 0,06127 461,75 97,86

E4D2DA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 3 m

25,03 18,172 0,06128 454,85 97,92
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F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó
en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

46,08 9,869 0,06129 454,76 97,99

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m
de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

5,89 75,000 0,06130 441,75 98,04

FBBTCUB2 u Vinil identificador bàsic de
Transports públics de Catalunya
per a cub de senyalització
d'estació de dimencions
600x750mm amb opacador i dors
llis vermell, totalment
col·locada a les quatre cares,
segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya. Inclou
part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva
correcta instal·lació.

422,08 1,000 0,06131 422,08 98,10

H1485800 u Armilla reflectant amb tires
reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

16,87 25,000 0,06132 421,75 98,16

FBBTR004 u Rètol identificador per a
estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de
xapa d'alumini de dimencions
400x2.670 mm amb la informació
adequada de l'estació, acoplats
a façana o penjat d'estructura,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

208,00 2,000 0,06133 416,00 98,21

19DC1K2B m2 Arranjament de paviment
interior, de rajola de gres
porcellànic de forma
rectangular o quadrada, amb
arrencada de peces
deteriorades, reposició per
peces noves del model existent,
amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

38,35 10,450 0,05134 400,76 98,27

FD5J5248 u Caixa per a embornal de
70x30x85 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6 sobre
solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

132,21 3,000 0,05135 396,63 98,32

GBA1F511 m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc
i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,93 423,410 0,05136 393,77 98,37

EUR
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F2193A05 m Demolició de rigola de formigó,
amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió

4,68 83,160 0,05137 389,19 98,42

F7Z318XX m Replè lineal d'esquerda de
paviment, amb massilla
elastoplàstica bituminosa a
base de betum, resines,
elastòmers i solvent, aplicable
en fred, inclosa la neteja
prèvia

41,53 9,300 0,05138 386,23 98,48

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg
de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport
a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

47,97 8,000 0,05139 383,76 98,53

E9Z5U01Z m Protecciò acollada mecanicament
als pilars rodons metàlics
superiors de coberta, amb
perfil de neopre inferior i
acabat superior suport
d'alumini, inclou peces
especials per la seva execució
aixìs com els solapaments
necesaris de la tela de
protecciò a la coberta.

54,14 7,000 0,05140 378,98 98,58

FBB13351 u Placa octogonal per a senyals
de trànsit, d'acer galvanitzat
i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

91,43 4,000 0,05141 365,72 98,63

F9E1000B m2 Panot de color amb tacs de
30x30x4 cm, per a pas de
vianants, classe 1a, sobre
suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de
ciment pòrtland

45,44 7,440 0,05142 338,07 98,67

HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30
cm d'alçària

6,74 50,000 0,05143 337,00 98,72

FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de
Transports públics de Catalunya
per a portes d'estació
d'autobusos de la Generalitat
de Catalunya, de dimencions
70x12cm, amb opacador i dors
llis vermell, col·locat sobre
porta de vidre, totalment
col·locada segons indicacions
de la Generalitat de Cataunya

12,60 26,000 0,04144 327,60 98,76

H1432012 u Protector auditiu d'auricular,
acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

21,07 15,000 0,04145 316,05 98,80

FGIASM02 m3 Unitat de formació de fonament
per a instal·lació semafòrica
amb formigó del tipus HA-20-B
IIa,de ciment portland inclós
obertura de fonaments

155,92 2,000 0,04146 311,84 98,85
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H152U000 m Tanca d'advertència o
abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer
allotjats amb forats al sostre

2,46 125,000 0,04147 307,50 98,89

E21AX001 u Treballs necessaris per a la
demoloció i retirada de frontal
d'entrada/taquilles existent en
estació de transports, amb
mitjans manuals/mecànics i
càrrega manual sobre camió o
contenidor

300,00 1,000 0,04148 300,00 98,93

HBBAA005 u Senyal de prohibició,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins
12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,81 8,000 0,04149 294,48 98,97

FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per
a interceptor, de perfil d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves
de passamà de 60 mm cada m,
col·locat ancorat al formigó

50,62 5,750 0,04150 291,07 99,00

HBBAB115 u Senyal de obligació,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

35,71 8,000 0,04151 285,68 99,04

F9H11351 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

65,04 4,340 0,04152 282,27 99,08

F9G8000A m3 Paviment de formigó
HM-20/B/20/I, de consistència
tova, amb àrid volcànic i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat
reglejat

125,69 2,240 0,04153 281,55 99,12

EJ14BAAQ u Seient i tapa, color blanc,
col·locada sobre inodor,
inclosa la ferramenta
necessària

54,91 5,000 0,04154 274,55 99,16

E32B300P kg Armadura per a murs de
contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer
en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,31 207,772 0,04155 272,18 99,19

EUR
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F21QS003 u Retirada d'element
d'informació, tòtem, exterior,
per mitjans manuals, càrrega a
camió o contenidor i reposició
de paviment segons entorn de
l'element

88,59 3,000 0,04156 265,77 99,23

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de
fusta, a l'esmalt sintètic, amb
una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

19,37 13,440 0,03157 260,33 99,26

FD5K4F08 m Caixa per a interceptor de
35x50 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

43,83 5,750 0,03158 252,02 99,30

E894A0MR m2 Aplicació de solució Rilsan
para proyecció sobre la
superficie de la pesa
metàl·lica contra corrosió amb
pistola neumàtica amb
calentament previ a una
temperatura entre 250-280oC,
segons norma EN10310

47,06 5,300 0,03159 249,42 99,33

FD5Z7GDK u Reixa per a interceptor, de
fosa dúctil de 500x124x20 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 3 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre
bastiment i unió entre reixa
mitjançant cargol

48,03 5,000 0,03160 240,15 99,36

EDKZA450 u Bastiment quadrat i tapa
antilliscant d'acer inoxidable
de 400x400 mm recolzada i
fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat
amb morter

238,44 1,000 0,03161 238,44 99,39

HBBAC005 u Senyal indicativa de la
ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

29,37 8,000 0,03162 234,96 99,42

FDK262G8 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

112,01 2,000 0,03163 224,02 99,45

GBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, amb pintura
acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

6,02 34,500 0,03164 207,69 99,48
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FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40
mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció,
col·locat amb morter

68,63 3,000 0,03165 205,89 99,51

H145D002 u Parella de guants de protecció
contra riscos mecànics molt
agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,92 25,000 0,03166 198,00 99,54

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de
polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes,
amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm,
amb el desmuntatge inclòs

8,83 22,000 0,03167 194,26 99,56

H1411111 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN
812

5,47 35,000 0,03168 191,45 99,59

FD7F757Z m Subministrament i col·locació
de canonada de PVC de diàmetre
nominal 300 mm. I SN 4KN/m2 de
rigidesa anular, unió amb
maniguet i junta elàstica,
incloses les peces especials,
accesoris i connexions
col·locat al fons de la rasa.

14,59 11,400 0,02169 166,33 99,61

F921201J m3 Subbase de tot-u artificial,
amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

29,41 5,460 0,02170 160,58 99,63

K83Z374Z m2 Perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, de reforçament de
l'estructura del fals sostre,
amb perfils entre 75 a 85 mm
d'amplària, col·locats cada 40
cm, amb fixacions mecàniques.

13,23 12,000 0,02171 158,76 99,65

4168661Z u Cala d'inspecció en cel ras amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre
contenidor, inclou reposició
dels elements desmuntats

31,33 5,000 0,02172 156,65 99,67

E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi

30,62 4,618 0,02173 141,40 99,69

FD5J528Y u Caixa per a embornal de
800x364x50 mm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4 sobre
solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

133,37 1,000 0,02174 133,37 99,71

G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre
camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

33,25 4,000 0,02175 133,00 99,73

EUR
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F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa
de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

32,07 3,982 0,02176 127,70 99,75

FBA1F311 m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 15 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc
i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,89 143,000 0,02177 127,27 99,76

GBA24511 m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb pintura
acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament
manual

1,86 65,340 0,02178 121,53 99,78

F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m
d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

9,66 12,240 0,02179 118,24 99,79

F9J14J00 t Reg de cura amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 CUR

353,65 0,316 0,01180 111,75 99,81

F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb
estesa i piconatge del material
al 98% del PM

29,41 3,750 0,01181 110,29 99,82

FD5ZJJJZ u Bastiment i reixa practicable
per a embornal, de fosa grisa
de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes, col·locat amb morter

97,68 1,000 0,01182 97,68 99,84

F2194AK1 m2 Demolició de paviment de
formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre
camió

11,44 8,293 0,01183 94,87 99,85

FBBTSI01 u Vinil de senyalització interior
per a portes o paraments
d'estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de
dimencions 20x20cm, amb
opacador i dors llis vermell
Pantone 485/RAL 2002, col·locat
sobre parament vertical,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

6,10 14,000 0,01184 85,40 99,86

F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

3,85 21,840 0,01185 84,08 99,87

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
Clau:TA-16248
LOT 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 26Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

H1445003 u Mascareta de protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

1,56 50,000 0,01186 78,00 99,88

FDK260AR u Adaptació de les arquetes
existents a nova rasant del
paviment

37,26 2,000 0,01187 74,52 99,89

ED35143Y u Pericó de pas de formigó
prefabricat, de 40x40x45 cm de
mides interiors i 4 cm de
gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, col·locat

71,86 1,000 0,01188 71,86 99,90

EAQDCA8F u Extracció de porta existent i
elements de ferramenta amb
mitjans manuals, sense treure
el marc. Inclosa la càrrega
manual o mecànica de
l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

8,56 8,000 0,01189 68,48 99,91

F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

74,81 0,878 0,01190 65,68 99,92

FDK262B8 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

61,92 1,000 0,01191 61,92 99,93

FGIASL02 u Unitat de col·locació a la nova
ubicació de la senyalització
comercial existent, inclou
formació de fonament amb
formigó HM20

60,66 1,000 0,01192 60,66 99,94

E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb
granulats de material reciclat
mixt, en tongades de 25 cm com
a màxim

18,98 3,190 0,01193 60,55 99,95

F21R00A u Extracció d'arbres i retirada
d'arrels a máquina. Transport a
dipòsit de vegetals

14,35 4,000 0,01194 57,40 99,95

E921201J m3 Subbase de tot-u artificial,
amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

29,61 1,765 0,01195 52,26 99,96

F222162Z m3 Excavació de rasa i pou de fins
a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió

9,21 5,562 0,01196 51,23 99,97

I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,10 5,833 0,01197 47,25 99,97

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

ED15E471 m Baixant de tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm,
incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

13,35 3,000 0,01198 40,05 99,98

F221C472 m3 Excavació per a caixa de
paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

4,63 6,450 0,00199 29,86 99,98

F21DU00A m Enderroc d'interceptor, de 35
cm d'amplària i 50 cm de
fondària, com a màxim, a ma i
amb martell picador i càrrega
manual i mecànica de runes
sobre camió o contenidor

5,03 5,750 0,00200 28,92 99,99

F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins
a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió

7,61 3,685 0,00201 28,04 99,99

G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió

0,45 60,040 0,00202 27,02 99,99

E4R110ED m Acer inoxidable, per a canaleta
formada per peça simple, en
perfils conformats tipus U,
treballat a taller i col·locat
a l'obra amb cargols

5,31 5,000 0,00203 26,55 100,00

GBBU0011 u Subministrament i muntatge de
vinils en monolit exterior de
dimensions 100 x 468 cm, amb
opacador i dors llis vermell,
totalment col·locada a les dues
cares, segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya. Inclou
part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva
correcta instal·lació.

23,96 1,000 0,00204 23,96 100,00

H1431101 u Protector auditiu de tap
d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,23 102,000 0,00205 23,46 100,00

FDK260PA U Unitat de formació de peana per
a armari regulador de semàfors
de 75x35x60 cm, de bloc vist

23,10 1,000 0,00206 23,10 100,01

E9G11AB1 m2 Paviment de formigó
HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat
mecànic

22,74 0,956 0,00207 21,74 100,01

E7J5111A m Segellat de junt entre
materials d'obra de 10 mm
d'amplària i 5 mm de fondària,
amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia
imprimació específica

3,29 5,000 0,00208 16,45 100,01

F9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C50BF4 IMP, amb dotació 1,2
kg/m2

0,54 21,840 0,00209 11,79 100,01

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins
a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre
contenidor

82,39 0,115 0,00210 9,47 100,01

F9J13K10 m2 Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica modificada
amb polímers tipus C60BP3/BP2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

0,30 30,020 0,00211 9,01 100,02

F2191305 m Demolició de vorada col·locada
sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

4,20 2,000 0,00212 8,40 100,02

K2194721 m2 Arrencada de paviment de
terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

8,12 0,360 0,00213 2,92 100,02

G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

2,26 0,924 0,00214 2,09 100,02

E3GZA1AC m2 Repicat i neteja de superfícies
de formigó en junta de forjat
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

3,15 0,500 0,00215 1,58 100,02

I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903*
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,09 4,810 0,00216 0,43 100,02

I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 11,221 0,00217 0,00 100,02

I2RA84M0 m3 Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de vidre inerts amb una
densitat 0,7 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 1,677 0,00218 0,00 100,02

I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-26,64 4,968 -0,02219 -132,35 100,00

TOTAL: 100,00747.692,59

EUR
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€38,35m219DC1K2B Arranjament de paviment interior, de rajola de gres porcellànic de forma rectangular o quadrada,
amb arrencada de peces deteriorades, reposició per peces noves del model existent, amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 1

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€31,33u4168661Z Cala d'inspecció en cel ras amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou
reposició dels elements desmuntats

P- 2

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€300,00uE21AX001 Treballs necessaris per a la demoloció i retirada de frontal d'entrada/taquilles existent en estació de
transports, amb mitjans manuals/mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 3

(TRES-CENTS EUROS)

€18,98m3E2255P70 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màximP- 4
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€130,91m3E3251CH4 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qb de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 5

(CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€1,31kgE32B300P Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 6

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€3,15m2E3GZA1AC Repicat i neteja de superfícies de formigó en junta de forjat amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 7

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€25,03m2E4D2DA03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

P- 8

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€30,62m2E4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de piP- 9
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€5,31mE4R110ED Acer inoxidable, per a canaleta formada per peça simple, en perfils conformats tipus U, treballat a
taller i col·locat a l'obra amb cargols

P- 10

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€61,27m2E54A0001 Coberta tipus deck amb una planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color standard amb
nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9 i 6,5
kg/m2, aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 40 mm de gruix
i membrana GA-6 segons UNE 104402, de una làmina, de densitat superficial 2,4 kg/m2 formada
per làmina de EPDM tipo Rhenolf CV., col.locada amb fixacions mecàniques

P- 11

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€13,87m2E5Z5030E Estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada, formada per acer S235JRC segons UNE-EN
10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a
mida i galvanitzat, muntats amb cargols a l'obra fixada mecànicament a un sostre pla, amb 3 kg
d'acer per m2 de sostre pla

P- 12

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€300,99m2E6MEU00A Substitució d'elements de mur cortina mitjançant el subministrament i la col·locació de mampara de
vidre aïllant de doble capa composat per laminat 5/5.2 mm de gruix, templat / cambra d'aire de 12
mm / laminat 5/5.1 templat, en móduls de dimensió segons col·locació, totalment acabada i retirada
de material a punt d'abocament

P- 13

(TRES-CENTS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€360,63m2E6MEU00B Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament i la col·locació de mampara de
vidre aïllant de doble capa composat per laminat 10/10.2 mm de gruix, templat / cambra d'aire de
12 mm / laminat 10/10.1 templat, en móduls de dimensió segons col·locació, totalment acabada i
retirada de material a punt d'abocament

P- 14

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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€93,89m2E6MEU018 Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament i la col·locació de mampara de
policarbonat compacte massis sense càmara de 8 mm de gruix, amb protecció als raigs UV en
móduls de dimensió segons col·locació, Inclòs tots els elements metàlics i accessoris necessaris
per la seva total install·lació, inclòs part proporcional de mermes, neteja de residuus i totalment
acabada i amb càrrega per a cualsevol mitja i retirada de material procedent de desmontatge i
restes a punt d'abocament autoritzat.

P- 15

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€3,29mE7J5111A Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

P- 16

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€13,91mE7J5131Z Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia neteja de la massilla existent i
imprimació específica, entre plaques fotovoltaiques i perfils d'alumini de protecciò superior

P- 17

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€30,87m2E81125A4 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

P- 18

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€49,55m2E844526A Enderroc i col·locació de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus ignífuga(RF), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim,
inclós la col·locació de punt d'enllumenat i d'emengència i les connexions adients 

P- 19

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€45,91m2E84D0001 Cel ras de planxa llisa d'acer galvanitzat i lacat, acabat perforat amb un coeficient de perforació del
30% de, lacada en un color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de
perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locatas cada 1,2m, fixats
directament al sostre, inclòs p.p. de remats perimetrals

P- 20

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€19,10m2E894A00A Neteja i preparació de la superfície de parament metàl·lic per a pintat posterior, amb mitjans
manuals i càrrega manual de material resultant a contenidor 

P- 21

(DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€23,92m2E894A0M2 Pintat de parament metàl·lic d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues
d'acabat

P- 22

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€47,06m2E894A0MR Aplicació de solució Rilsan para proyecció sobre la superficie de la pesa metàl·lica contra corrosió
amb pistola neumàtica amb calentament previ a una temperatura entre 250-280oC, segons norma
EN10310

P- 23

(QUARANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€9,58m2E898J2AA Pintat de parament vertical de guix, amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

P- 24

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€5,42m2E898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

P- 25

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€19,37m2E89A2BB0 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

P- 26

(DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€65,50mE8K9TH7A Recobriment de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, entre 600 i 900 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques i/o soldades, per protecciò a
nivell de paviment exterior de la base de pilars metàl·lics. Acabat a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

P- 27

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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€29,61m3E921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 28
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€22,74m2E9G11AB1 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànicP- 29
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€9,41m2E9Z2A100 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedraP- 30
(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€54,14mE9Z5U01Z Protecciò acollada mecanicament als pilars rodons metàlics superiors de coberta, amb perfil de
neopre inferior i acabat superior suport d'alumini, inclou peces especials per la seva execució aixìs
com els solapaments necesaris de la tela de protecciò a la coberta.

P- 31

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€2.800,00uEA1F010A Suministre i col·locació de nou frontal d'entrada de dimencions 1,5x3,0 m, composat de vidre i
carpinteria de fusta, amp porta, finestra corredissa i mostrador. Inclòs tractament superficial i
elements fixació i utilització de porta. Totalment acabat

P- 32

(DOS MIL VUIT-CENTS EUROS)

€2.100,00uEA1F010B Sumministre i col·locació de porta corredissa de lames de fusta de dimencions 1,5x3,0 m, per a
tancament del frontal d'entrada amb tanca de clau contra porta de fusta de tauló. Inclou tractament
superficial. Totalment acabada

P- 33

(DOS MIL  CENT EUROS)

€700,00uEA1F010C Sumministre i col·locació de porta corredissa de lames de fusta de dimencions 0,5x3,0 m, per a
plafó d'informació, amb mural de fusta per a col·locació d'informació, tanca de clau contra porta de
fusta de tancament de taquilla. Inclou tractament superficial. Totalment acabada

P- 34

(SET-CENTS EUROS)

€1.940,81uEAM2U0B0 Substitució de porta existent per porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 200x250
cm, i 2 vidres laterals fixes vidres laminars 6+6 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions, incloses les connexión perel seu correcte
funcionament

P- 35

(MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€115,67uEAQDCA86 Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar,
amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

P- 36

(CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€8,56uEAQDCA8F Extracció de porta existent i elements de ferramenta amb mitjans manuals, sense treure el marc.
Inclosa la càrrega manual o mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 37

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€79,44m2EAVT13FA Subministrament i col·locació de cortina de protecció solar tipus Scrim o similar, motoritzada en dos
mòduls de 15x 3 m i 5x3 m, totalment equipades i connectades per el seu ús

P- 38

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€607,70uEAZZ0001 Treballs necessaris per a l'arrenjament de portes en mal estat en estació d'autobusos P- 39
(SIS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€1.500,00uEC110001 Subministrament, muntatge i col·locació de marquesina de vidre atirantada a la porta d'accés
principal a l'estació, segons definició i detalls definits a l'annex corresponent de projecte, totalment
colocada integrada a l'entorn

P- 40

(MIL CINC-CENTS EUROS)

€126,64m2EC1203UG Subministrament i col·locació de mampara de protecció al vent entre mur i coberta exixtents,amb
vidre tipus UGLAS o similar, inclosa la perfileria estructural portant

P- 41

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€83,87m2EC1503MV Subministrament i col·locació de mampara de protecció al vent en vidre de seguretat 6|6 format per
dos làmines de vidre monolític de 6 mm cadascuna, unides mitjançant una pel·lícula intermèdia de
matèria plàstica (butiral), inclosa la perfilaria estructural portant

P- 42

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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€800,00uEC1FQ00A Sumministre i col·locació de mampara de vidre de dimencions 0,5x3,0 m, protectora del tauló
d'informació, col·locat fixe amb perfileria necesaria per un correcte acabament

P- 43

(VUIT-CENTS EUROS)

€13,35mED15E471 Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 50 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 44

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€71,86uED35143Y Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, col·locat

P- 45

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€238,44uEDKZA450 Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

P- 46

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1.800,00uEDZ0001 Treballs de reparació íntegre de desguàs existent a la sala de bany, inclòs l'acondicionament
posterior de la estància i retirada de material a punt d'abocament

P- 47

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

€57,21uEH2LGCAZ Subministre i col·locació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds Beryl o similar, amb
una vida útil de 25000 h, forma circular orientable, 13 W de potència, òptica d'alumini especular
amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos
alumini, amb grau de protecció IP20, col·locat encastada

P- 48

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€3.300,00uEHZ00001 Treballs necararis per a la substitució de les llumineres i reubicació dels projectors existents en els
pilars, segons definició i detalls definits a l'annex corresponent de projecte, inclou la carrega
d'elements desechables i runa a camió o contenidor i subministre d'elements necessaris per a
l'acabament del serveis pel correcte funcionament

P- 49

(TRES MIL TRES-CENTS EUROS)

€500,00uEHZ00002 Subministra i col·locació d'elements d'iluminació mitjançant projectors tipus led en caixes
encastades al sostre per a marquesina, inclosa l'escomesa elèctrica i la distribució de línies,
totalment acabada pel correcte funcionament

P- 50

(CINC-CENTS EUROS)

€54,91uEJ14BAAQ Seient i tapa, color blanc, col·locada sobre inodor, inclosa la ferramenta necessàriaP- 51
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€622,68uEQ22000A Cadira individual de llistons d'alumini, formada per, estructura de platina d'acer doblada i soldada
amb protecció antioxidant i pintada en pols, seient i respatller formats per llistons fabricats en
extrusió d'alumini de 90 x 30 mm acabats anoditzats i farratges d'ancoratge dels llistons en acer
inoxidable. Es fixa al paviment mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció
antioxidant, que se introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el paviment i reomplerts amb
resina epoxi, ciment ràpid o similar

P- 52

(SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€117,33uEQF1U8B0 Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U invertida, de tub d'acer
galvanitzat de 50 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm
d'amplària, amb dues platines embellidores per a la unió amb el paviment, model U-Segura
Atornillable Galvanitzada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent aprovat per
FGC, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 53

(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€14,35uF21R00A Extracció d'arbres i retirada d'arrels a máquina. Transport a dipòsit de vegetalsP- 54
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€46,08m3F2131223 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

P- 55

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€4,20mF2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 56

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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€5,23mF2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 57

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€4,68mF2193A05 Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camióP- 58
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€4,54m2F2193J0E Demolició de rigola de peces de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camióP- 59
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€11,44m2F2194AK1 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

P- 60

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€4,97m2F2194JG5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 61

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€4,30m2F2194U32 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb mitjans
mecànics incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 62

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€3,85m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 63

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€12,28m2F2194XK1 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

P- 64

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€5,38mF219FBC0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 65

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€5,03mF21DU00A Enderroc d'interceptor, de 35 cm d'amplària i 50 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell
picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

P- 66

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€3.500,00uF21QM002 Treballs necessaris per a la retirada de marquesina existent per mitjans manuals i/o mecànics,
inclou el desmuntatge de la estructura i la teulada de fibrociment amb els medis de precaució front
el fibrociment, i la retirada de material a punt d'abocament autoritzat i cànon d'abocament

P- 67

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

€453,22uF21QP001 Retirada de panell exterior publicitari, iper cualsevol tipus de mitjans, inclos càrrega i transport a
abocador controlat, reposició de superficies de suport dels cartells al seu estat original, arrenjament
de paviments, forats, pintats etc...totalment acabat

P- 68

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€822,17uF21QP005 Retirada de poste cub de senyalització amb llegenda antiga de transports de la generalitat de
catalunya

P- 69

(VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€558,93uF21QP010 Retirada de panell exterior vitriina fora de norma,per mitjans manuals inclus la càrrega i el transport
al abocador cdontrolat.

P- 70

(CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€88,59uF21QS003 Retirada d'element d'informació, tòtem, exterior, per mitjans manuals, càrrega a camió o contenidor
i reposició de paviment segons entorn de l'element

P- 71

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€7,69m2F21QZ010 Retirada de marquesina existent per mitjans mecànics i la retirada de material a punt d'abocamentP- 72
(SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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€3,91m3F2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

P- 73

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€4,63m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 74

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€7,61m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 75

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€9,21m3F222162Z Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 76

(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€9,66m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 77

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€1,26m2F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PMP- 78
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€32,07m3F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

P- 79

(TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€74,81m3F31521G1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 80

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€88,44m3F31521H3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 81

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€212,00m2F6A2X001 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, en frontal
d'aparcament de bicicletes existent, totalment col·locada

P- 82

(DOS-CENTS DOTZE EUROS)

€41,53mF7Z318XX Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica bituminosa a base de betum,
resines, elastòmers i solvent, aplicable en fred, inclosa la neteja prèvia

P- 83

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€97,54m2F898ME01 Pintat de element tubular vertical d'acer galvanitzat, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat, amb tractament previ de rascat i neteja de la
superficie

P- 84

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€28,69m3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 85
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€29,41m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 86
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€29,41m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 87
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€19,35m3F931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

P- 88

(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€97,79m3F9365H51 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 89

(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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€79,69m3F9371151 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

P- 90

(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€23,98mF96517D9 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 91

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€7,17mF978FF41 Rigola sense desnivell de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

P- 92

(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€10,82mF978FFD1 Rigola sense desnivell de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

P- 93

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€7,41mF97Z1520 Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cmP- 94
(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€196,51MF981U115 Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció
62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó de 24 cm de gruix

P- 95

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€237,74MF981U125 Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format
per rampes de 122,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i
semàfor, col·locat amb base de formigó HM-20 de 18 cm de gruix, i rejuntat amb morter

P- 96

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€45,44m2F9E1000B Panot de color amb tacs de 30x30x4 cm, per a pas de vianants, classe 1a, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

P- 97

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€37,77m2F9E132AJ Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, acabat raspallat, classe 1a, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

P- 98

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€34,84m2F9F1421A Paviment de llambordins de formigó de forma regular de 11,2x22,5cm i 6 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

P- 99

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€125,69m3F9G8000A Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova, amb àrid volcànic i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

P- 100

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€65,66tF9H11251 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 101

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€65,04tF9H11351 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 102

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€0,54m2F9J12E60 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2P- 103
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,30m2F9J13K10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

P- 104

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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€353,65tF9J14J00 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CURP- 105
(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€41,53mF9R318XX Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica bituminosa a base de betum,
resines, elastòmers i solvent, aplicable en fred, inclosa la neteja prèvia

P- 106

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€1.000,00uFB010001 Treballs per a la preparació i repintat d'element de defensa de formigó delimitador de recintes i
vorades a la zona d'estacionament

P- 107

(MIL EUROS)

€0,89mFBA1F311 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 108

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€1,76mFBA24311 Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 109

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€6,47m2FBA31311 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

P- 110

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€91,43uFBB13351 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

P- 111

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€395,00uFBBTB001 Banderola d'identificació dels accessos al recinte d'estació d'autobus, amb panel identificador
d'estació de 75x115 i columna de tub d'acer inoxidable AINSI-360 de 80 mm de D i 2 mm de gruix,
base amb platina de 270x270x5 mm, col·locat amb base de formigó, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 112

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

€422,08uFBBTCUB2 Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a cub de senyalització d'estació de
dimencions 600x750mm amb opacador i dors llis vermell, totalment col·locada a les quatre cares,
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

P- 113

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€3.650,00uFBBTM005 Monòlit per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions 470x100 cm amb
la informació adequada de l'estació, inclosa la excavació, cimentació de soport i montatge del
monòlit a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 114

(TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

€975,00uFBBTR001 Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa
d'alumini de dimensions 400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana
o penjat d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós
el desmuntatge de l'existent i portada de material a l'abocador i cànons corresponents

P- 115

(NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

€96,00uFBBTR002 Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de
dimencions 150x800 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 116

(NORANTA-SIS EUROS)

€208,00uFBBTR004 Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de
dimencions 400x2.670 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 117

(DOS-CENTS VUIT EUROS)
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€13,20uFBBTSE01 Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002,
col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de
Cataunya

P- 118

(TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€6,10uFBBTSI01 Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002,
col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de
Cataunya

P- 119

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€1.119,60uFBBTSUIS Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos
horitzontal de recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

P- 120

(MIL  CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€12,60uFBBTV001 Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre
porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 121

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€2.140,00uFBBTVI01 Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, amb la informació
adequada de l'estació, fonamentada a terra, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya

P- 122

(DOS MIL  CENT QUARANTA EUROS)

€132,21uFD5J5248 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 123

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€133,37uFD5J528Y Caixa per a embornal de 800x364x50 mm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

P- 124

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€43,83mFD5K4F08 Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 125

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€50,62mFD5Z3K3J Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

P- 126

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€48,03uFD5Z7GDK Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 3 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment i unió entre reixa mitjançant cargol

P- 127

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€68,63uFD5Z9CC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 128

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€97,68uFD5ZJJJZ Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, col·locat amb morter

P- 129

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€14,59mFD7F757Z Subministrament i col·locació de canonada de PVC de diàmetre nominal 300 mm. I SN 4KN/m2 de
rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i
connexions col·locat al fons de la rasa.

P- 130

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€37,26uFDK260AR Adaptació de les arquetes existents a nova rasant del pavimentP- 131
(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€23,10UFDK260PA Unitat de formació de peana per a armari regulador de semàfors de 75x35x60 cm, de bloc vistP- 132
(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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€61,92uFDK262B8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 133

(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€112,01uFDK262G8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 134

(CENT DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€1.111,71uFGIAB001 Arrencada de marquesina per a parada de bus, existent en la parada actual i carregada en camió
per a transport a diposit de material adecuat. Inclou reposició de paviment. 

P- 135

(MIL  CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€355,19uFGIAEP01 Trasllat de punt de llum format per una columna troncocònica de 10m d'alt, inclou formació de
fonamentació i
desplaçament de la línia elèctrica i connexions soterrades.

P- 136

(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€13.365,18uFGIAPB02 Suministre i col·locació de marquesina de parada d'autobus del model oficial per a l'Administració,
de dimencions 4x2 m2. Inclou enderroc de paviment i formació de llosa de fonamentació. Totalment
instal·lada.

P- 137

(TRETZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€1.175,76uFGIASL01 Subministrament col·locació de senyal lluminosa, quadrada amb figura triangular a !'interior
indicadora de corba
perillosa ,amb punts de llum LEO, amb plaques solars. inclòs suport vertical.

P- 138

(MIL  CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€60,66uFGIASL02 Unitat de col·locació a la nova ubicació de la senyalització comercial existent, inclou formació de
fonament amb
formigó HM20

P- 139

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€19.358,76uFGIASM01 Instal·lació de semàfor en pas de vianants format per una unitat reguladora de transit GI-ES94G32
pera 4 grups semafòrics amb armari metàl·lic instal·lat, 2 caixes exteriors amb polsador per a
vianants i missatge il·luminat amb leds, placa indicadora de polsador, instal·lat, proteccions
elèctriques instal·lades en l'armari existent, dues untats de semàfors de PC modal 13/300/200 amb
leds vermell, ambre i verd, instal·lat. dos semàfors de PC model 13/200 amb leds vermell, ambre i
verd instal·lats. dos semàfors de PC model 12/200PPC amb leds , amb silueta parat ( vermell) amb
dígits de còmput de temps i caminant amb figura dinàmica ( verd) , instal·lat. Dues unitats de
pantalla de contrast per a semàfor 13/300-200 de color negre i perfil exterior blanc, instal·lada . Dos
bàculs semafòrics troncocònics de planxa d'acer galvanitzat de 6 m d'alçada , 3,5 m de sortint i 4
mm de gruix instal·lat. Dues unitats de suport de fosa d'alumini baixant de bàcul per a semàfor de
200 mm, instal·lat, 4 unitats de suport per semàfor de fosa d'alumini de 270 mm de sortint, instal·lat.
Dues unitats de pintat de bàcul i 6 de suport amb dues capes de laca vinacryl per galvanitzat.
Conductor de coure de designació UNE RV·K 0.6/1 KV de 4,5x1 ,5 mm2 de secció col·locat en tub,
conductor de coure UNE VV0.6/1 KV de 2x10 mm2 instal·lat, conductor de coure nu per xarxa de
terres, unipolar de 1 x35 mm de secció, dues piques de posta aterra de Fe/Cu de 1 ,50 m amb
grapa de connexió. Incloent Memòria tècnica de disseny i legalització de la instal·lació

P- 140

(DINOU MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€155,92m3FGIASM02 Unitat de formació de fonament per a instal·lació semafòrica amb formigó del tipus HA-20-B IIa,de
ciment portland inclós obertura de fonaments

P- 141

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€690,29uFGIASM03 Subministrament i col·locació de lluminària D-LED 100W ambre amb lent de concentració
asimètrica Wide. . Desmuntatge de lluminària actual , lliurament a deixalleria i muntatge de nova
lluminària i adaptació , connexionat. lclou treballs i mitjans auxiliars (camió amb plataforma
elevadora)

P- 142

(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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€746,40uFHQC1G8V Col·locació de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus Led Line
TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o equivalent per a exteriors amb reflector d'alumini
extrusionat 6060 T6 anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º, amb cos de fosa d'alumini,
vidre pla temperat de tancament de 4 mm, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24 làmpades led de
fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de funcionament de 600mA Ta +40ºC, amb els
accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el material per al montatge i la col·locació del
projector, el ferratge, l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà, el cable de
connexió a xarxa, instal·lat, inclou el transport de material al lloc de tractament i revalorització de
residus corresponent

P- 143

(SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€756,31uFHQC1G8W Substitució de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus Led Line
TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o equivalent per a exteriors amb reflector d'alumini
extrusionat 6060 T6 anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º, amb cos de fosa d'alumini,
vidre pla temperat de tancament de 4 mm, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24 làmpades led de
fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de funcionament de 600mA Ta +40ºC, amb els
accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el material per al montatge i la col·locació del
projector, el ferratge, l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà com el retall de
lames o altres execucions, el cable de connexió a xarxa, instal·lat, inclou desmontatge de l'existent i
transport de material al lloc de tractament i revalorització de residus corresponent

P- 144

(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€750,00uFQ115TNE Treballs necessaris per a la col·locació de llistons de fusta de bolondo protegida als raigs U.V. de
200 m dellargada i seccció de 4x4 cm per a col·locar en banc existent amb elements de subjecció
d'acer cadmiat, inclou desmuntatge de llistons deteriorats amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 145

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

€1.251,53uFQ130001 Banc de formigó colorejat en massa, en forma de paral·lelepípede de 200x60x60cm, model
Prisma-B de la casa Paviment Mata, similar i equivalent, recolzat al paviment

P- 146

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€1.229,70uFQ31U003 Font exterior d'acer galvanitzat tipus Afrodita o similar, pintada amb pintura al polièster o epoxi. Fust
de tub d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària amb una inclinació
de 10º respecte la vertical i tallat els dos extrems en paral·lel al terra. Sobre tancat i base amb
platina de 10 mm de gruix fixada al paviment amb tacs químics. Safata de desguàs amb reixa
exterior de malla Smith galvanitzada de 100x100 cm de costat, inatal·lada, inclou desmontatge de
l'existent i transport de material a l'abocador corresponent

P- 147

(MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€211,61uFQ421531 Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

P- 148

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€740,35uFRE60801 Tractament de neteja i poda de palmera de < 4 m d'alçària, plantada en recinte urbà públic,
acondicionament antiarrels i tractament de l'escorça, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge

P- 149

(SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€4,71mG2193A05 Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camióP- 150
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€0,45m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camióP- 151
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€33,25uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions

P- 152

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€2,98m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 153
(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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€2,26m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 154
(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€2,38m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PMP- 155
(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€8,03m2G898U110 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabatP- 156
(VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€26,84m3G921202J Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PMP- 157
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€79,69m3G9371151 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

P- 158

(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€95,32m3G9715F11 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 159

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€16,84mG97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 160

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€40,04m2G9F5U006 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 5 cm de gruix, preu superior ,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

P- 161

(QUARANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€122,95m3G9GAX022 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, acabat superficial, formació de junts mitjançant peces de plàstic model
JRI+4 de l'empressa Farobel o equivalent, i totes les feines adients

P- 162

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€3,68m2G9Z4UC10 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control de la
fissuració superficial en paviment o solera

P- 163

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€0,93mGBA1F511 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 164

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€1,86mGBA24511 Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 165

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€6,02m2GBA31511 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual

P- 166

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€3.868,42uGBBU0001 Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions 100 x 468 cm, en xapa galvanitzada,
pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina per
fixació a terra. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la
seva correcta instal·lació.

P- 167

(TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€927,57uGBBU0002 Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de dimensions 200 x 40 cm., en xapa
galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per
fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la
seva correcta instal·lació.

P- 168

(NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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€658,26uGBBU0003 Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x 45 cm., en xapa galvanitzada,
pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació.

P- 169

(SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€332,57uGBBU0004 Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60 x 80 cm., en xapa
galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per
fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials
per a la seva correcta instal·lació.

P- 170

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€23,96uGBBU0011 Subministrament i muntatge de vinils en monolit exterior de dimensions 100 x 468 cm, amb
opacador i dors llis vermell, totalment col·locada a les dues cares, segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials
per a la seva correcta instal·lació.

P- 171

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€115,66uGD5ZRE01 Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i reixa per a embornal existent a l'obra, amb
compressor, col·locat amb morter

P- 172

(CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€104,30uGDDZRE01 Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i tapa per a pou de registre existent a l'obra, amb
compressor, col·locat amb morter

P- 173

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€5,47uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 174

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 175
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€21,07uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 176

(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€1,56uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 177
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€7,92uH145D002 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 178

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€18,47uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 179

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€55,28uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

P- 180

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€16,87uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

P- 181

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€8,83m2H15118D1 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de
reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

P- 182

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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€5,85mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 183
(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€2,46mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

P- 184

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€2,94mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 185

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€36,81uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 186

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€35,71uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 187

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€29,37uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 188

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€6,74uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 189
(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,24mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs

P- 190

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€5,89mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 191
(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€47,97uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 192

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€144,33mesHQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

P- 193

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€19,99m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 194

(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€9,46m3I2R5426A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 195

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€34,43m3I2R641H0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

P- 196

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€0,00m3I2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 197

(ZERO EUROS)
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€8,10m3I2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 198

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€17,00m3I2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 199

(DISSET EUROS)

€25,20m3I2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 200

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€5,01m3I2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 201

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€0,00m3I2RA84M0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una
densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 202

(ZERO EUROS)

€-26,64m3I2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 203

(MENYS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,09kgI2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 204

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€39,54m2K218D7BZ Desmuntatge de cel ras, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva
recol·locaciò una vegada reforçat l'estructura de sustentaciò

P- 205

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€8,12m2K2194721 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 206

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€82,39m3K222141C Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

P- 207

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€7,14m2K45RU501 Neteja d'elements marquesina existents, amb mitjants mecànics, amb protecció dels elements, de
manera que no es perturbi el natural funcionament de l'estació de autobusos. Deixant totes les
superficies de la marquesina a punt per inspecció i/o tractament de acabat final si calgués. amb
càrrega, i retirada de material de cualsevol estat, liquid o sòlid a punt d'abocament controlat.

P- 208

(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€27,54m2K7613A1Z Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó de 10x6
mm de massilla de cautxú EPDM

P- 209

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€13,23m2K83Z374Z Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, de reforçament de l'estructura del fals sostre, amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats cada 40 cm, amb fixacions mecàniques.

P- 210

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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€14,20m2K874112Z Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats rodons, d'acer fins a un grau de preparació
St2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

P- 211

(CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€16,94m2K878C5K0 Neteja en sec sobre parament corb (voltes), de pols, restes orgàniques i biodipòsits-detritus amb
mitjans manuals no agressius i instruments desincrustants

P- 212

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€21,13m2K894ABJZ Pintat de pilar rodó, d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

P- 213

(VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€7.476,93paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 214

(SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€3.100,00uPPA1EP02 Contractació d'escomesa eléctrica per l'us a les marquesines i subministra i col·locació de quadre
de comandament per a donar el servei necessari

P- 215

(TRES MIL  CENT EUROS)

L´autor del projecte

                                                     Victor Obradors Melcior
                                                    E.C.C.P.  Col·legiat 7539
                                                  ODC Works Management Services
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m219DC1K2B Arranjament de paviment interior, de rajola de gres porcellànic de forma
rectangular o quadrada, amb arrencada de peces deteriorades, reposició per
peces noves del model existent, amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 1  €38,35

Altres conceptes 38,35 €

u4168661Z Cala d'inspecció en cel ras amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor, inclou reposició dels elements desmuntats

P- 2  €31,33

Altres conceptes 31,33 €

uE21AX001 Treballs necessaris per a la demoloció i retirada de frontal d'entrada/taquilles
existent en estació de transports, amb mitjans manuals/mecànics i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 3  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

m3E2255P70 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de
25 cm com a màxim

P- 4  €18,98

B033S500 Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm €16,50440
Altres conceptes 2,48 €

m3E3251CH4 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb bomba

P- 5  €130,91

B065E92B Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+Qb

€101,20950

Altres conceptes 29,70 €

kgE32B300P Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 6  €1,31

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00708
Altres conceptes 1,30 €

m2E3GZA1AC Repicat i neteja de superfícies de formigó en junta de forjat amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 7  €3,15

Altres conceptes 3,15 €

m2E4D2DA03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

P- 8  €25,03

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,24200
B0A31000 Clau acer €0,23266
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,61336
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,21263
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,09363
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos €1,60600

Altres conceptes 22,03 €

m2E4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi

P- 9  €30,62

B0A31000 Clau acer €0,15609
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,40590
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,40400
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,13998
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos €1,60600
B0DZA000 Desencofrant €0,11000

Altres conceptes 27,80 €
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mE4R110ED Acer inoxidable, per a canaleta formada per peça simple, en perfils
conformats tipus U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb cargols

P- 10  €5,31

B0A5C00A Material de fixació a base de cargols d'acer inoxidable €1,50000
B4R11051 Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils

conformats tipus L, U, treballat a taller
€3,06180

Altres conceptes 0,75 €

m2E54A0001 Coberta tipus deck amb una planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de
color standard amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia
entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, aïllament amb placa rígida
de llana de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 40 mm de gruix i membrana
GA-6 segons UNE 104402, de una làmina, de densitat superficial 2,4 kg/m2
formada per làmina de EPDM tipo Rhenolf CV., col.locada amb fixacions
mecàniques

P- 11  €61,27

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €1,47000
B0CH63G0 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172

mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 18 i 19 cm4
i una massa superficial entre 4 i 5 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient
de perforació del 30% de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

€9,31700

B71290X0 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP
amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada

€8,08500

B7C9GBN0 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de
80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,038 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,105 m2.K/W

€17,36900

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED €0,25200
Altres conceptes 24,78 €

m2E5Z5030E Estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada, formada per acer
S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat, muntats
amb cargols a l'obra fixada mecànicament a un sostre pla, amb 3 kg d'acer
per m2 de sostre pla

P- 12  €13,87

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €2,10000
B0A62E90 Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella €0,88000
B44ZB052 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils

conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
€4,06020

Altres conceptes 6,83 €

m2E6MEU00A Substitució d'elements de mur cortina mitjançant el subministrament i la
col·locació de mampara de vidre aïllant de doble capa composat per laminat
5/5.2 mm de gruix, templat / cambra d'aire de 12 mm / laminat 5/5.1 templat,
en móduls de dimensió segons col·locació, totalment acabada i retirada de
material a punt d'abocament

P- 13  €300,99

B6MEU00A Elements de vidre aïllant de doble capa composat per laminat 5/5.2 mm de
gruix, templat / cambra d'aire de 12 mm / laminat 5/5.1 templat, en móduls
de dimensió segons col·locació enperfileria de mur cortina

€256,32600

Altres conceptes 44,66 €

m2E6MEU00B Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament i la
col·locació de mampara de vidre aïllant de doble capa composat per laminat
10/10.2 mm de gruix, templat / cambra d'aire de 12 mm / laminat 10/10.1
templat, en móduls de dimensió segons col·locació, totalment acabada i
retirada de material a punt d'abocament

P- 14  €360,63

B6MEU00B Elements de vidre aïllant de doble capa composat per laminat 10/10.2 mm de
gruix, templat / cambra d'aire de 12 mm / laminat 10/10.1 templat, en móduls
de dimensió segons col·locació enperfileria de mur cortina

€312,29100

Altres conceptes 48,34 €
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m2E6MEU018 Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament i la
col·locació de mampara de policarbonat compacte massis sense càmara de
8 mm de gruix, amb protecció als raigs UV en móduls de dimensió segons
col·locació, Inclòs tots els elements metàlics i accessoris necessaris per la
seva total install·lació, inclòs part proporcional de mermes, neteja de residuus
i totalment acabada i amb càrrega per a cualsevol mitja i retirada de material
procedent de desmontatge i restes a punt d'abocament autoritzat.

P- 15  €93,89

BOCA5K60-E1 Policarbonat compacte de alta resistència a la abrasió, al desgast i als raigs
ultravioletes, trasnparent

€62,00000

Altres conceptes 31,89 €

mE7J5111A Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de
fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica

P- 16  €3,29

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

€0,79359

B7JZ1010 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra €0,05122
Altres conceptes 2,45 €

mE7J5131Z Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de
fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia neteja de la massilla existent i imprimació específica,
entre plaques fotovoltaiques i perfils d'alumini de protecciò superior

P- 17  €13,91

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

€9,08240

B7JZ1010 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra €0,61463
Altres conceptes 4,21 €

m2E81125A4 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R

P- 18  €30,87

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

€0,33024

Altres conceptes 30,54 €

m2E844526A Enderroc i col·locació de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
ignífuga(RF), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim,
inclós la col·locació de punt d'enllumenat i d'emengència i les connexions
adients

P- 19  €49,55

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat €1,88100
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
€5,74740

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix €0,56700
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat €0,15120
B84Z7850 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per
a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

€8,80000

Altres conceptes 32,40 €

m2E84D0001 Cel ras de planxa llisa d'acer galvanitzat i lacat, acabat perforat amb un
coeficient de perforació del 30% de, lacada en un color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de
secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locatas cada 1,2m, fixats
directament al sostre, inclòs p.p. de remats perimetrals

P- 20  €45,91

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €1,12000
B83ZA700 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm

d'amplària
€4,28400
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B84B2F63 Placa d'acer prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell rebaixat

enrasat per a estructura vista amb perfil T de 15 mm, de 600x600 mm, amb
vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75
segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0

€24,74060

Altres conceptes 15,77 €

m2E894A00A Neteja i preparació de la superfície de parament metàl·lic per a pintat
posterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de material resultant a
contenidor

P- 21  €19,10

B897A00A Material per a la eliminació de pintura en pilars €4,00000
Altres conceptes 15,10 €

m2E894A0M2 Pintat de parament metàl·lic d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat

P- 22  €23,92

B89ZX000 Pintura epoxi €4,20240
B8ZAN000 Imprimació epoxi €3,38640

Altres conceptes 16,33 €

m2E894A0MR Aplicació de solució Rilsan para proyecció sobre la superficie de la pesa
metàl·lica contra corrosió amb pistola neumàtica amb calentament previ a una
temperatura entre 250-280oC, segons norma EN10310

P- 23  €47,06

B8ZAN00A Solució de Rilsan para proyecció amb pistola neumàtica amb calentament
previ a una temperatura entre 250-280oC, segons norma EN10310

€11,07500

Altres conceptes 35,99 €

m2E898J2AA Pintat de parament vertical de guix, amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors, de color amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

P- 24  €9,58

B89ZQDC0 Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color €5,81706
B8ZA1000 Segelladora €0,73134

Altres conceptes 3,03 €

m2E898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

P- 25  €5,42

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors €1,25705
B8ZA1000 Segelladora €0,73134

Altres conceptes 3,43 €

m2E89A2BB0 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

P- 26  €19,37

B89ZB000 Esmalt sintètic €3,63793
B8ZA1000 Segelladora €0,73134
B8ZA3000 Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) €1,16400

Altres conceptes 13,84 €

mE8K9TH7A Recobriment de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, entre
600 i 900 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions
mecàniques i/o soldades, per protecciò a nivell de paviment exterior de la
base de pilars metàl·lics. Acabat a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

P- 27  €65,50

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €0,84000
B7CHTH7Z Planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, entre 600 i 900 mm

de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques i/o
soldades, per protecciò a nivell de paviment exterior de la base de pilars
metàl·lics. Acabat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

€47,25252

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

€0,68650

Altres conceptes 16,72 €
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m3E921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 28  €29,61
B0111000 Aigua €0,08150
B0372000 Tot-u artificial €20,89550

Altres conceptes 8,63 €

m2E9G11AB1 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic

P- 29  €22,74

B064E26B 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

€13,54000

Altres conceptes 9,20 €

m2E9Z2A100 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedraP- 30  €9,41
Altres conceptes 9,41 €

mE9Z5U01Z Protecciò acollada mecanicament als pilars rodons metàlics superiors de
coberta, amb perfil de neopre inferior i acabat superior suport d'alumini, inclou
peces especials per la seva execució aixìs com els solapaments necesaris de
la tela de protecciò a la coberta.

P- 31  €54,14

B071P000 Morter d'anivellament €0,00208
B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella €3,56000
B9Z5U010 Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de

40 mm d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al
paviment

€40,85550

Altres conceptes 9,72 €

uEA1F010A Suministre i col·locació de nou frontal d'entrada de dimencions 1,5x3,0 m,
composat de vidre i carpinteria de fusta, amp porta, finestra corredissa i
mostrador. Inclòs tractament superficial i elements fixació i utilització de porta.
Totalment acabat

P- 32  €2.800,00

Sense descomposició 2.800,00 €

uEA1F010B Sumministre i col·locació de porta corredissa de lames de fusta de
dimencions 1,5x3,0 m, per a tancament del frontal d'entrada amb tanca de
clau contra porta de fusta de tauló. Inclou tractament superficial. Totalment
acabada

P- 33  €2.100,00

Sense descomposició 2.100,00 €

uEA1F010C Sumministre i col·locació de porta corredissa de lames de fusta de
dimencions 0,5x3,0 m, per a plafó d'informació, amb mural de fusta per a
col·locació d'informació, tanca de clau contra porta de fusta de tancament de
taquilla. Inclou tractament superficial. Totalment acabada

P- 34  €700,00

Sense descomposició 700,00 €

uEAM2U0B0 Substitució de porta existent per porta corredera d'apertura automàtica, de
dues fulles de 200x250 cm, i 2 vidres laterals fixes vidres laminars 6+6 mm
amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat
i quadre de comandament de 4 posicions, incloses les connexión perel seu
correcte funcionament

P- 35  €1.940,81

BAM2U0B0 Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 200x250 cm, i 2
vidres laterals fixes vidres laminars 6+6 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de
4 posicions, incloses les connexión per el seu correcte funcionament

€1.351,44000

Altres conceptes 589,37 €

uEAQDCA86 Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm
alçària , per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

P- 36  €115,67
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BAQDCA86 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, amb

motllura i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

€73,32000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà €15,12000
Altres conceptes 27,23 €

uEAQDCA8F Extracció de porta existent i elements de ferramenta amb mitjans manuals,
sense treure el marc. Inclosa la càrrega manual o mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor

P- 37  €8,56

Altres conceptes 8,56 €

m2EAVT13FA Subministrament i col·locació de cortina de protecció solar tipus Scrim o
similar, motoritzada en dos mòduls de 15x 3 m i 5x3 m, totalment equipades i
connectades per el seu ús

P- 38  €79,44

BAVT13FA Cortina de protecció solar tipus Scrim o similar, motoritzada en mòduls,
totalment equipades

€64,42000

Altres conceptes 15,02 €

uEAZZ0001 Treballs necessaris per a l'arrenjament de portes en mal estat en estació
d'autobusos

P- 39  €607,70

Sense descomposició 607,70 €

uEC110001 Subministrament, muntatge i col·locació de marquesina de vidre atirantada a
la porta d'accés principal a l'estació, segons definició i detalls definits a l'annex
corresponent de projecte, totalment colocada integrada a l'entorn

P- 40  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

m2EC1203UG Subministrament i col·locació de mampara de protecció al vent entre mur i
coberta exixtents,amb vidre tipus UGLAS o similar, inclosa la perfileria
estructural portant

P- 41  €126,64

BC123UG Vidre tipus UGLAS o similar, inclosa la perfileria estructural portant €111,00000
Altres conceptes 15,64 €

m2EC1503MV Subministrament i col·locació de mampara de protecció al vent en vidre de
seguretat 6|6 format per dos làmines de vidre monolític de 6 mm cadascuna,
unides mitjançant una pel·lícula intermèdia de matèria plàstica (butiral),
inclosa la perfilaria estructural portant

P- 42  €83,87

BC1503MV Vidre de seguretat 6|6 format per dos làmines de vidre monolític de 6 mm
cadascuna, unides mitjançant una pel·lícula intermèdia de matèria plàstica
(butiral), inclosa la perfilaria estructural portant

€67,50000

Altres conceptes 16,37 €

uEC1FQ00A Sumministre i col·locació de mampara de vidre de dimencions 0,5x3,0 m,
protectora del tauló d'informació, col·locat fixe amb perfileria necesaria per un
correcte acabament

P- 43  €800,00

Sense descomposició 800,00 €

mED15E471 Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

P- 44  €13,35

BD13239B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€1,79200

BD1Z2100 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm €0,65700
BDW3B300 Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm €0,35640
BDY3B300 Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm €0,02000

Altres conceptes 10,52 €

uED35143Y Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, col·locat

P- 45  €71,86
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BD35143Y Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides

interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a
3 cares

€39,27000

Altres conceptes 32,59 €

uEDKZA450 Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 400x400 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

P- 46  €238,44

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,06766

BDKZA450 Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 400x400
mm, per a pericó de serveis

€209,17000

Altres conceptes 29,20 €

uEDZ0001 Treballs de reparació íntegre de desguàs existent a la sala de bany, inclòs
l'acondicionament posterior de la estància i retirada de material a punt
d'abocament

P- 47  €1.800,00

Sense descomposició 1.800,00 €

uEH2LGCAZ Subministre i col·locació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb
leds Beryl o similar, amb una vida útil de 25000 h, forma circular orientable, 13
W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de
40 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb
grau de protecció IP20, col·locat encastada

P- 48  €57,21

BH2DA21E Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds Beryl o similar, de forma
circular orientable, 13 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =
22 , eficàcia lluminosa de 40 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament
classe II, cos d'alumini, amb grau de protecció IP20

€41,00000

Altres conceptes 16,21 €

uEHZ00001 Treballs necararis per a la substitució de les llumineres i reubicació dels
projectors existents en els pilars, segons definició i detalls definits a l'annex
corresponent de projecte, inclou la carrega d'elements desechables i runa a
camió o contenidor i subministre d'elements necessaris per a l'acabament del
serveis pel correcte funcionament

P- 49  €3.300,00

Sense descomposició 3.300,00 €

uEHZ00002 Subministra i col·locació d'elements d'iluminació mitjançant projectors tipus
led en caixes encastades al sostre per a marquesina, inclosa l'escomesa
elèctrica i la distribució de línies, totalment acabada pel correcte funcionament

P- 50  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

uEJ14BAAQ Seient i tapa, color blanc, col·locada sobre inodor, inclosa la ferramenta
necessària

P- 51  €54,91

BJ14BAAQ Seient i tapa, color blanc per a col·locar sobre inodor,inclosa la ferramenta
necessària

€46,50000

Altres conceptes 8,41 €

uEQ22000A Cadira individual de llistons d'alumini, formada per, estructura de platina
d'acer doblada i soldada amb protecció antioxidant i pintada en pols, seient i
respatller formats per llistons fabricats en extrusió d'alumini de 90 x 30 mm
acabats anoditzats i farratges d'ancoratge dels llistons en acer inoxidable. Es
fixa al paviment mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció
antioxidant, que se introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el
paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar

P- 52  €622,68

BQ22000A Cadira individual de llistons d'alumini, formada per, estructura de platina
d'acer doblada i soldada amb protecció antioxidant i pintada en pols, seient i
respatller formats per llistons fabricats en extrusió d'alumini de 90 x 30 mm
acabats anoditzats i farratges d'ancoratge dels llistons en acer inoxidable, per
a fixar en paviment amb perns d'acer

€580,00000

Altres conceptes 42,68 €
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uEQF1U8B0 Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U
invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix,
de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm d'amplària, amb dues platines
embellidores per a la unió amb el paviment, model U-Segura Atornillable
Galvanitzada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent
aprovat per FGC, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 53  €117,33

BQF1U8B0 Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U
invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix,
de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm d'amplària, amb dues platines
embellidores per a la unió amb el paviment, model U-Segura Atornillable
Galvanizada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent
aprovat per FGC, per a col·locar amb fixacions mecàniques

€96,90000

Altres conceptes 20,43 €

uF21R00A Extracció d'arbres i retirada d'arrels a máquina. Transport a dipòsit de
vegetals

P- 54  €14,35

Altres conceptes 14,35 €

m3F2131223 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

P- 55  €46,08

Altres conceptes 46,08 €

mF2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 56  €4,20

Altres conceptes 4,20 €

mF2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 57  €5,23

Altres conceptes 5,23 €

mF2193A05 Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

P- 58  €4,68

Altres conceptes 4,68 €

m2F2193J0E Demolició de rigola de peces de formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió

P- 59  €4,54

Altres conceptes 4,54 €

m2F2194AK1 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 60  €11,44

Altres conceptes 11,44 €

m2F2194JG5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 61  €4,97

Altres conceptes 4,97 €

m2F2194U32 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m
d'amplària amb mitjans mecànics incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 62  €4,30

B2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€0,88688

Altres conceptes 3,41 €

m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P- 63  €3,85
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Altres conceptes 3,85 €

m2F2194XK1 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 64  €12,28

Altres conceptes 12,28 €

mF219FBC0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 65  €5,38

Altres conceptes 5,38 €

mF21DU00A Enderroc d'interceptor, de 35 cm d'amplària i 50 cm de fondària, com a
màxim, a ma i amb martell picador i càrrega manual i mecànica de runes
sobre camió o contenidor

P- 66  €5,03

Altres conceptes 5,03 €

uF21QM002 Treballs necessaris per a la retirada de marquesina existent per mitjans
manuals i/o mecànics, inclou el desmuntatge de la estructura i la teulada de
fibrociment amb els medis de precaució front el fibrociment, i la retirada de
material a punt d'abocament autoritzat i cànon d'abocament

P- 67  €3.500,00

Sense descomposició 3.500,00 €

uF21QP001 Retirada de panell exterior publicitari, iper cualsevol tipus de mitjans, inclos
càrrega i transport a abocador controlat, reposició de superficies de suport
dels cartells al seu estat original, arrenjament de paviments, forats, pintats
etc...totalment acabat

P- 68  €453,22

B9ZP0001 Reposició de paviment amb el material corresponent a la pavimentació
existent a l'entorn de l'actuació, inclós el material, i l'acondicionament de la
zona

€150,00000

Altres conceptes 303,22 €

uF21QP005 Retirada de poste cub de senyalització amb llegenda antiga de transports de
la generalitat de catalunya

P- 69  €822,17

B9ZP0001 Reposició de paviment amb el material corresponent a la pavimentació
existent a l'entorn de l'actuació, inclós el material, i l'acondicionament de la
zona

€300,00000

Altres conceptes 522,17 €

uF21QP010 Retirada de panell exterior vitriina fora de norma,per mitjans manuals inclus la
càrrega i el transport al abocador cdontrolat.

P- 70  €558,93

B9ZP0001 Reposició de paviment amb el material corresponent a la pavimentació
existent a l'entorn de l'actuació, inclós el material, i l'acondicionament de la
zona

€157,50000

Altres conceptes 401,43 €

uF21QS003 Retirada d'element d'informació, tòtem, exterior, per mitjans manuals, càrrega
a camió o contenidor i reposició de paviment segons entorn de l'element

P- 71  €88,59

B9ZP0001 Reposició de paviment amb el material corresponent a la pavimentació
existent a l'entorn de l'actuació, inclós el material, i l'acondicionament de la
zona

€37,50000

Altres conceptes 51,09 €

m2F21QZ010 Retirada de marquesina existent per mitjans mecànics i la retirada de material
a punt d'abocament

P- 72  €7,69

Altres conceptes 7,69 €

m3F2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 73  €3,91

Altres conceptes 3,91 €
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m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 74  €4,63

Altres conceptes 4,63 €

m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 75  €7,61

Altres conceptes 7,61 €

m3F222162Z Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 76  €9,21

Altres conceptes 9,21 €

m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 77  €9,66

Altres conceptes 9,66 €

m2F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PMP- 78  €1,26
Altres conceptes 1,26 €

m3F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló
sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a
màxim

P- 79  €32,07

B0321000 Sauló sense garbellar €18,79100
Altres conceptes 13,28 €

m3F31521G1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 80  €74,81

B064300C 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

€65,43900

Altres conceptes 9,37 €

m3F31521H3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 81  €88,44

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€74,61300

Altres conceptes 13,83 €

m2F6A2X001 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de
gruix, en frontal d'aparcament de bicicletes existent, totalment col·locada

P- 82  €212,00

Sense descomposició 212,00 €

mF7Z318XX Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica bituminosa
a base de betum, resines, elastòmers i solvent, aplicable en fred, inclosa la
neteja prèvia

P- 83  €41,53

B7J500XX Massilla elastoplàstica bituminosa a base de betum, resines, elastòmers i
solvent, aplicable en fred

€37,50500

Altres conceptes 4,03 €

m2F898ME01 Pintat de element tubular vertical d'acer galvanitzat, amb pintura partícules
metàl·liques, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat, amb
tractament previ de rascat i neteja de la superficie

P- 84  €97,54

B0111000 Aigua €0,00326
B89ZM000 Pintura partícules metàl·liques €3,43230
B89ZPI01 Pintura a aplicar €10,00000
B89ZTR02 Tractament previ de rascat i neteja de superfície per a aplicació posterior de

pintura
€21,00000

B8ZAF000 Imprimació fosfatant €1,81560
B8ZAW000 Producte decapant desincrustador genèric €0,18700
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Altres conceptes 61,10 €

m3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 85  €28,69
B0111000 Aigua €0,08150
B0372000 Tot-u artificial €20,89550

Altres conceptes 7,71 €

m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 86  €29,41
B0111000 Aigua €0,08150
B0372000 Tot-u artificial €20,89550

Altres conceptes 8,43 €

m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 87  €29,41
B0111000 Aigua €0,08150
B0372000 Tot-u artificial €20,89550

Altres conceptes 8,43 €

m3F931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM

P- 88  €19,35

B0111000 Aigua €0,08150
B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó €11,46550

Altres conceptes 7,80 €

m3F9365H51 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

P- 89  €97,79

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€71,22150

Altres conceptes 26,57 €

m3F9371151 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió,
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm i amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i vibrat amb
pavimentadora

P- 90  €79,69

B06F1150 Formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment 32,5 N

€68,32350

Altres conceptes 11,37 €

mF96517D9 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 91  €23,98

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€4,72408

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,06191

B96517D0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

€3,82200

Altres conceptes 15,37 €

mF978FF41 Rigola sense desnivell de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat

P- 92  €7,17

B064E26D Formigó HM-30/S/20/I+E de consistència seca, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

€5,70768

Altres conceptes 1,46 €

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
Clau:TA-16248
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

mF978FFD1 Rigola sense desnivell de formigó HM-30/S/20/I+E, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat

P- 93  €10,82

B064E26D Formigó HM-30/S/20/I+E de consistència seca, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

€8,56152

Altres conceptes 2,26 €

mF97Z1520 Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a
50 cm

P- 94  €7,41

B0A31000 Clau acer €0,07657
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,59880
B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos €0,73150
B0DZA000 Desencofrant €0,05500

Altres conceptes 4,95 €

MF981U115 Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes
flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi,
col·locat amb base de formigó de 24 cm de gruix

P- 95  €196,51

B064500C 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

€7,18952

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,77328

B981U115 GUAL PER A VEHICLES DE 60 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIÓ 62X30 CM, INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM
CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI

€135,94000

Altres conceptes 52,61 €

MF981U125 Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 122,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de
caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de
formigó HM-20 de 18 cm de gruix, i rejuntat amb morter

P- 96  €237,74

B064500C 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

€10,43640

B0710180 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5 N/MM2), EN SACS,
DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

€1,58928

B981U125 GUAL PER A VIANANTS DE 120 CM, RECTE DE PEDRA GRANÍTICA,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE
121.8X40X10 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I
FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL·LOCAT SOBRE SOLERA
DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX

€162,14000

Altres conceptes 63,57 €

m2F9E1000B Panot de color amb tacs de 30x30x4 cm, per a pas de vianants, classe 1a,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8 i beurada de ciment pòrtland

P- 97  €45,44

B0111000 Aigua €0,00163
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,79114
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,31992

B9E1S0PB Panot de color amb tacs de 30x30x4 cm, per a pas de vianants €17,16660
Altres conceptes 27,16 €

m2F9E132AJ Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, acabat raspallat, classe
1a, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter
ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

P- 98  €37,77

B0111000 Aigua €0,00163
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,79114
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,31992
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B9E132A0 Panot gris de 30x30x4 cm, acabat raspallat, classe 1a €9,63900

Altres conceptes 27,02 €

m2F9F1421A Paviment de llambordins de formigó de forma regular de 11,2x22,5cm i 6 cm
de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

P- 99  €34,84

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,81052
B9F14200 Llambordí de formigó de forma regular de 11,2x22,5cm i 6 cm de gruix €14,99400

Altres conceptes 19,04 €

m3F9G8000A Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova, amb àrid volcànic i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 100  €125,69

B06430AV Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, d'àrid volcànic,grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

€97,63950

Altres conceptes 28,05 €

tF9H11251 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 101  €65,66

B9H11251 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

€57,42000

Altres conceptes 8,24 €

tF9H11351 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 102  €65,04

B9H11351 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

€56,84000

Altres conceptes 8,20 €

m2F9J12E60 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb
dotació 1,2 kg/m2

P- 103  €0,54

B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

€0,32400

Altres conceptes 0,22 €

m2F9J13K10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers
tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

P- 104  €0,30

B055B100 Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de
betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808

€0,15500

Altres conceptes 0,15 €

tF9J14J00 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CURP- 105  €353,65
B0552300 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de

curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808
€270,00000

Altres conceptes 83,65 €

mF9R318XX Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica bituminosa
a base de betum, resines, elastòmers i solvent, aplicable en fred, inclosa la
neteja prèvia

P- 106  €41,53

B7J500XX Massilla elastoplàstica bituminosa a base de betum, resines, elastòmers i
solvent, aplicable en fred

€37,50500

Altres conceptes 4,03 €
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uFB010001 Treballs per a la preparació i repintat d'element de defensa de formigó
delimitador de recintes i vorades a la zona d'estacionament

P- 107  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

mFBA1F311 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

P- 108  €0,89

BBA11100 Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials €0,22371
BBA1M100 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec €0,09395

Altres conceptes 0,57 €

mFBA24311 Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual

P- 109  €1,76

BBA11100 Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials €0,59641
BBA1M100 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec €0,25062

Altres conceptes 0,91 €

m2FBA31311 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 110  €6,47

BBA11100 Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials €1,49083
BBA1M100 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec €0,62669

Altres conceptes 4,35 €

uFBB13351 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

P- 111  €91,43

BBM13603 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2

€72,46000

Altres conceptes 18,97 €

uFBBTB001 Banderola d'identificació dels accessos al recinte d'estació d'autobus, amb
panel identificador d'estació de 75x115 i columna de tub d'acer inoxidable
AINSI-360 de 80 mm de D i 2 mm de gruix, base amb platina de 270x270x5
mm, col·locat amb base de formigó, totalment col·locada segons indicacions
de la Generalitat de Cataunya

P- 112  €395,00

Sense descomposició 395,00 €

uFBBTCUB2 Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a cub de
senyalització d'estació de dimencions 600x750mm amb opacador i dors llis
vermell, totalment col·locada a les quatre cares, segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans
d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

P- 113  €422,08

BB92U200 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames €392,85000
Altres conceptes 29,23 €

uFBBTM005 Monòlit per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 470x100 cm amb la informació adequada de l'estació, inclosa la
excavació, cimentació de soport i montatge del monòlit a terra, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 114  €3.650,00

Sense descomposició 3.650,00 €
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uFBBTR001 Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions 400x2.000 mm amb la informació
adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el
desmuntatge de l'existent i portada de material a l'abocador i cànons
corresponents

P- 115  €975,00

Sense descomposició 975,00 €

uFBBTR002 Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya,
de xapa d'alumini de dimencions 150x800 mm amb la informació adequada
de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 116  €96,00

Sense descomposició 96,00 €

uFBBTR004 Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya,
de xapa d'alumini de dimencions 400x2.670 mm amb la informació adequada
de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 117  €208,00

Sense descomposició 208,00 €

uFBBTSE01 Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos
de la Generalitat de Catalunya, de dimencions 30x30cm, amb opacador i dors
llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical,
totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 118  €13,20

Sense descomposició 13,20 €

uFBBTSI01 Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació d'autobusos
de la Generalitat de Catalunya, de dimencions 20x20cm, amb opacador i dors
llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical,
totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 119  €6,10

Sense descomposició 6,10 €

uFBBTSUIS Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos
muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol de xapa inclòs
l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

P- 120  €1.119,60

B44Z5026 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

€791,85600

Altres conceptes 327,74 €

uFBBTV001 Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes
d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre,
totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 121  €12,60

Sense descomposició 12,60 €

uFBBTVI01 Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya,
amb la informació adequada de l'estació, fonamentada a terra, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 122  €2.140,00

Sense descomposició 2.140,00 €

uFD5J5248 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 123  €132,21

B0111000 Aigua €0,00489
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,94944

B064300C 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

€3,92634

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€14,39991
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Altres conceptes 112,93 €

uFD5J528Y Caixa per a embornal de 800x364x50 mm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 124  €133,37

B0111000 Aigua €0,00489
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,94944

B064300C 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

€3,92634

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€14,39991

Altres conceptes 114,09 €

mFD5K4F08 Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 125  €43,83

B064300C 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

€10,79744

B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos €1,49226
B0DZA000 Desencofrant €0,45650

Altres conceptes 31,08 €

mFD5Z3K3J Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al
formigó

P- 126  €50,62

BD5Z3K30 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm
i traves de passamà de 60 mm cada m

€35,07000

Altres conceptes 15,55 €

uFD5Z7GDK Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 3 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment i unió entre reixa mitjançant cargol

P- 127  €48,03

BD5Z7GD0 Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 3 dm2 de superfície d'absorció

€42,58000

Altres conceptes 5,45 €

uFD5Z9CC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 128  €68,63

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€1,17920

BD5Z9CC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció

€45,82000

Altres conceptes 21,63 €

uFD5ZJJJZ Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50
mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 129  €97,68

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€1,17920

BD5ZJJJ0 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50
mm exteriors i 52 kg de pes

€75,98000

Altres conceptes 20,52 €

mFD7F757Z Subministrament i col·locació de canonada de PVC de diàmetre nominal 300
mm. I SN 4KN/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica,
incloses les peces especials, accesoris i connexions col·locat al fons de la
rasa.

P- 130  €14,59

BD7F757Z Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà

€12,96000

Altres conceptes 1,63 €
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uFDK260AR Adaptació de les arquetes existents a nova rasant del pavimentP- 131  €37,26
Altres conceptes 37,26 €

UFDK260PA Unitat de formació de peana per a armari regulador de semàfors de 75x35x60
cm, de bloc vist

P- 132  €23,10

B0E244L6 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

€0,34580

Altres conceptes 22,75 €

uFDK262B8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 133  €61,92

B0330020 Grava de pedrera, per a drens €1,80598
BDK21495 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a

instal·lacions de serveis
€17,14000

Altres conceptes 42,97 €

uFDK262G8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 134  €112,01

B0330020 Grava de pedrera, per a drens €3,21434
BDK214F5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a

instal·lacions de serveis
€50,80000

Altres conceptes 58,00 €

uFGIAB001 Arrencada de marquesina per a parada de bus, existent en la parada actual i
carregada en camió per a transport a diposit de material adecuat. Inclou
reposició de paviment. 

P- 135  €1.111,71

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€83,02392

B9E1SPV1 Material adient per a reposició de paviment degut a l'actuació de retirada
d'element en la via publica

€362,40000

Altres conceptes 666,29 €

uFGIAEP01 Trasllat de punt de llum format per una columna troncocònica de 10m d'alt,
inclou formació de fonamentació i
desplaçament de la línia elèctrica i connexions soterrades.

P- 136  €355,19

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€43,41120

BINSEN21 Material auxiliar divers €65,41000
Altres conceptes 246,37 €

uFGIAPB02 Suministre i col·locació de marquesina de parada d'autobus del model oficial
per a l'Administració, de dimencions 4x2 m2. Inclou enderroc de paviment i
formació de llosa de fonamentació. Totalment instal·lada.

P- 137  €13.365,18

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€83,02392

BINPAB22 Marquesina de parada d'autobus del model oficial per a l'Administració, de
dimencions 4x2 m2

€11.689,69000

BINSEN21 Material auxiliar divers €65,41000
Altres conceptes 1.527,06 €

uFGIASL01 Subministrament col·locació de senyal lluminosa, quadrada amb figura
triangular a !'interior indicadora de corba
perillosa ,amb punts de llum LEO, amb plaques solars. inclòs suport vertical.

P- 138  €1.175,76

BINSEN20 Senyal lluminosa €997,90000
BINSEN21 Material auxiliar divers €65,41000

Altres conceptes 112,45 €
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uFGIASL02 Unitat de col·locació a la nova ubicació de la senyalització comercial existent,
inclou formació de fonament amb
formigó HM20

P- 139  €60,66

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€16,95750

Altres conceptes 43,70 €

uFGIASM01 Instal·lació de semàfor en pas de vianants format per una unitat reguladora de
transit GI-ES94G32 pera 4 grups semafòrics amb armari metàl·lic instal·lat, 2
caixes exteriors amb polsador per a vianants i missatge il·luminat amb leds,
placa indicadora de polsador, instal·lat, proteccions elèctriques instal·lades en
l'armari existent, dues untats de semàfors de PC modal 13/300/200 amb leds
vermell, ambre i verd, instal·lat. dos semàfors de PC model 13/200 amb leds
vermell, ambre i verd instal·lats. dos semàfors de PC model 12/200PPC amb
leds , amb silueta parat ( vermell) amb dígits de còmput de temps i caminant
amb figura dinàmica ( verd) , instal·lat. Dues unitats de pantalla de contrast
per a semàfor 13/300-200 de color negre i perfil exterior blanc, instal·lada .
Dos bàculs semafòrics troncocònics de planxa d'acer galvanitzat de 6 m
d'alçada , 3,5 m de sortint i 4 mm de gruix instal·lat. Dues unitats de suport de
fosa d'alumini baixant de bàcul per a semàfor de 200 mm, instal·lat, 4 unitats
de suport per semàfor de fosa d'alumini de 270 mm de sortint, instal·lat. Dues
unitats de pintat de bàcul i 6 de suport amb dues capes de laca vinacryl per
galvanitzat. Conductor de coure de designació UNE RV·K 0.6/1 KV de 4,5x1
,5 mm2 de secció col·locat en tub, conductor de coure UNE VV0.6/1 KV de
2x10 mm2 instal·lat, conductor de coure nu per xarxa de terres, unipolar de 1
x35 mm de secció, dues piques de posta aterra de Fe/Cu de 1 ,50 m amb
grapa de connexió. Incloent Memòria tècnica de disseny i legalització de la
instal·lació

P- 140  €19.358,76

BIMSEM09 Bàcul de 6 m d'alt i 3,5 de braç €281,56000
BINSEM01 Regulador de trànsit per a 4 grups €4.706,89000
BINSEM02 Caixa exterior pulsador, missatge amb leds €2.434,78000
BINSEM03 Placa indicadora pulsador €89,65000
BINSEM04 Proteccions elèctriques €618,84000
BINSEM05 Semàfor leds,vermell,ambar,verd PC13/200/300 €2.346,60000
BINSEM06 Semàfor amb leds,vermell, ambar, verd, 13/200 €1.938,20000
BINSEM07 Semàfor amb leds, siluetes vermell, verd €578,50000
BINSEM08 Pantalla de contrast €441,56000
BINSEM09 Suport fosa d'alumini baixant de bàcul 2m €303,14000
BINSEM10 Suports per semàfor fosa d'alumini de 2,70 m de sortint €453,80000
BINSEM11 Pintat de bàcul dues capes laca Vinacryl per galvanitzat €374,66000
BINSEM12 Pintat de suport dues capes laca vinacryl per galvanitzat €116,94000
BINSEM13 Conductor de coure UNERV-K0.6/1 kV de 4x1,5mm €851,25000
BINSEM14 Conductor de coure UNE 0.6/1 kV de 2x10 mm2 €580,32000
BINSEM15 Conductor nu xarxa de terres unipolar 1x35 mm2 €356,95000
BINSEM16 pica de terra Fe7cu de 1.50 m. amb grapa de connexió €92,74000
BINSEM17 Memòria tècnica de disseny i legalització €1.598,92000

Altres conceptes 1.193,46 €

m3FGIASM02 Unitat de formació de fonament per a instal·lació semafòrica amb formigó del
tipus HA-20-B IIa,de ciment portland inclós obertura de fonaments

P- 141  €155,92

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€76,44900

Altres conceptes 79,47 €

uFGIASM03 Subministrament i col·locació de lluminària D-LED 100W ambre amb lent de
concentració asimètrica Wide. . Desmuntatge de lluminària actual , lliurament
a deixalleria i muntatge de nova lluminària i adaptació , connexionat. lclou
treballs i mitjans auxiliars (camió amb plataforma elevadora)

P- 142  €690,29

BINSEM18 Lluminària D-LED 100 W €590,30000
BINSEM19 P.P. accessoris llum. tipus led €21,25000



Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
Clau:TA-16248
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA
Altres conceptes 78,74 €

uFHQC1G8V Col·locació de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus Led Line
TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o equivalent per a exteriors amb
reflector d'alumini extrusionat 6060 T6 anoditzat, distribució tipus asimètrica
frontal de 50º, amb cos de fosa d'alumini, vidre pla temperat de tancament de
4 mm, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o soports fixes en
forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24 làmpades led
de fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de funcionament de 600mA Ta
+40ºC, amb els accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el
material per al montatge i la col·locació del projector, el ferratge,
l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà, el cable de
connexió a xarxa, instal·lat, inclou el transport de material al lloc de tractament
i revalorització de residus corresponent

P- 143  €746,40

BHQCU01W Projector lineal tipus Led Line TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o
equivalent per a exteriors amb reflector d'alumini extrusionat 6060 T6
anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º, amb cos de fosa
d'alumini, vidre pla temperat de tancament de 4 mm, caixa porta-driver
opcional i placa Driver, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA,
sistema de ventilació amb membrana de compensació GORE, amb 24
làmpades led de fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de funcionament
de 600mA Ta +40ºC

€620,00000

BHWQ000W Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el
material necessari per al montatge i la col·locació del projector, el ferratge,
l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà, el cable de
connexió a xarxa

€64,86000

Altres conceptes 61,54 €

uFHQC1G8W Substitució de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus Led Line
TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o equivalent per a exteriors amb
reflector d'alumini extrusionat 6060 T6 anoditzat, distribució tipus asimètrica
frontal de 50º, amb cos de fosa d'alumini, vidre pla temperat de tancament de
4 mm, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o soports fixes en
forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24 làmpades led
de fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de funcionament de 600mA Ta
+40ºC, amb els accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el
material per al montatge i la col·locació del projector, el ferratge,
l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà com el retall de
lames o altres execucions, el cable de connexió a xarxa, instal·lat, inclou
desmontatge de l'existent i transport de material al lloc de tractament i
revalorització de residus corresponent

P- 144  €756,31

BHQCU01W Projector lineal tipus Led Line TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o
equivalent per a exteriors amb reflector d'alumini extrusionat 6060 T6
anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º, amb cos de fosa
d'alumini, vidre pla temperat de tancament de 4 mm, caixa porta-driver
opcional i placa Driver, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA,
sistema de ventilació amb membrana de compensació GORE, amb 24
làmpades led de fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de funcionament
de 600mA Ta +40ºC

€620,00000

BHWQ000W Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el
material necessari per al montatge i la col·locació del projector, el ferratge,
l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà, el cable de
connexió a xarxa

€64,86000

Altres conceptes 71,45 €

uFQ115TNE Treballs necessaris per a la col·locació de llistons de fusta de bolondo
protegida als raigs U.V. de 200 m dellargada i seccció de 4x4 cm per a
col·locar en banc existent amb elements de subjecció d'acer cadmiat, inclou
desmuntatge de llistons deteriorats amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 145  €750,00

Sense descomposició 750,00 €
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uFQ130001 Banc de formigó colorejat en massa, en forma de paral·lelepípede de
200x60x60cm, model Prisma-B de la casa Paviment Mata, similar i equivalent,
recolzat al paviment

P- 146  €1.251,53

BQ130001 Banc de formigó colorejat en massa, en forma de paral·lelepípede de
200x60x60cm, model Prisma-B de la casa Paviment Mata, similar i
equivalent, per a col·locació superficial

€1.113,00000

Altres conceptes 138,53 €

uFQ31U003 Font exterior d'acer galvanitzat tipus Afrodita o similar, pintada amb pintura al
polièster o epoxi. Fust de tub d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, 20 cm de
diàmetre i 100 cm d'alçària amb una inclinació de 10º respecte la vertical i
tallat els dos extrems en paral·lel al terra. Sobre tancat i base amb platina de
10 mm de gruix fixada al paviment amb tacs químics. Safata de desguàs amb
reixa exterior de malla Smith galvanitzada de 100x100 cm de costat,
inatal·lada, inclou desmontatge de l'existent i transport de material a
l'abocador corresponent

P- 147  €1.229,70

BQ31U003 Font exterior d'acer galvanitzat tipus Afrodita o similar, pintada amb pintura al
polièster o epoxi. Fust de tub d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, 20 cm de
diàmetre i 100 cm d'alçària amb una inclinació de 10º respecte la vertical i
tallat els dos extrems en paral·lel al terra. Sobre tancat i base amb platina de
10 mm de gruix fixada al paviment amb tacs químics. Safata de desguàs amb
reixa exterior de malla Smith galvanitzada de 100x100 cm de costat

€1.072,25000

Altres conceptes 157,45 €

uFQ421531 Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900
mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4,
elaborat a l'obra

P- 148  €211,61

BQ421531 Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900
mm d'alçària, amb forat longitudinal, per a col·locació encastada

€181,55000

Altres conceptes 30,06 €

uFRE60801 Tractament de neteja i poda de palmera de < 4 m d'alçària, plantada en
recinte urbà públic, acondicionament antiarrels i tractament de l'escorça, amb
cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge

P- 149  €740,35

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€41,00800

Altres conceptes 699,34 €

mG2193A05 Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

P- 150  €4,71

Altres conceptes 4,71 €

m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre
camió

P- 151  €0,45

Altres conceptes 0,45 €

uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

P- 152  €33,25

Altres conceptes 33,25 €

m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 153  €2,98

Altres conceptes 2,98 €

m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 154  €2,26

Altres conceptes 2,26 €
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m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

P- 155  €2,38

Altres conceptes 2,38 €

m2G898U110 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

P- 156  €8,03

B89ZUC01 Pintura al silicat €2,33200
Altres conceptes 5,70 €

m3G921202J Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM

P- 157  €26,84

B0111000 Aigua €0,08150
B0372000 Tot-u artificial €20,89550

Altres conceptes 5,86 €

m3G9371151 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió,
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm i amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i vibrat amb
pavimentadora

P- 158  €79,69

B06F1150 Formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment 32,5 N

€68,32350

Altres conceptes 11,37 €

m3G9715F11 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

P- 159  €95,32

B064300D Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€74,06300

Altres conceptes 21,26 €

mG97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc

P- 160  €16,84

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,24000
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,60896

B97423E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles €6,06606
Altres conceptes 9,92 €

m2G9F5U006 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 5 cm de
gruix, preu superior , col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts
amb sorra fina

P- 161  €40,04

B0312400 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mm €0,34289
B9C6U006 Pedracomposta tipus compostalosa d''Escofet', o similar, model 1662 gr de

color gris clar, de 60x40x5 cm, amb superfície rogosa
€22,73250

Altres conceptes 16,96 €

m3G9GAX022 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent
estesa amb estenedora, vibratge, estriat, acabat superficial, formació de junts
mitjançant peces de plàstic model JRI+4 de l'empressa Farobel o equivalent, i
totes les feines adients

P- 162  €122,95

B060UU02 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3 de ciment CEM
IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs transport a l'obra

€86,46750

B06MX001 Subministra de junt en peces de plàstic model JRI+4 de l'empressa Farobel o
equivalent

€0,92000

B0813U01 Additiu superfluidificant per a formigó €1,93800
B0DZ1021 Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb

clavilles
€10,53000

Altres conceptes 23,09 €
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m2G9Z4UC10 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de
diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

P- 163  €3,68

B0A143U0 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,01485
B0B3UC10 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de

diàmetre
€2,51000

Altres conceptes 1,16 €

mGBA1F511 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 164  €0,93

BBA11100 Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials €0,24847
BBA1M200 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb

humitat i amb pluja
€0,10634

Altres conceptes 0,58 €

mGBA24511 Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 165  €1,86

BBA11100 Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials €0,66259
BBA1M200 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb

humitat i amb pluja
€0,28356

Altres conceptes 0,91 €

m2GBA31511 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

P- 166  €6,02

BBA11100 Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials €1,65648
BBA1M200 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb

humitat i amb pluja
€0,69500

Altres conceptes 3,67 €

uGBBU0001 Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions 100 x 468 cm,
en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares, estructura
interior amb pletina i contrapletina per fixació a terra. Inclou part proporcional
de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació.

P- 167  €3.868,42

BBBU0001 SUBMINISTRAMENT DE MONOLIT EXTERIOR 100 x 468 CM 1,00
3.600,00

€3.100,00000

Altres conceptes 768,42 €

uGBBU0002 Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de dimensions 200 x
40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares,
estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació.

P- 168  €927,57

BBBU0002 SUBMINISTRAMENT DE RETOL NOM ESTACIÓ 200 x 40 CM €650,00000
Altres conceptes 277,57 €

uGBBU0003 Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x 45 cm., en
xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares, estructura
interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

P- 169  €658,26

BBBU0003 SUBMINISTRAMENT DE RÈTOL ANDANA 40 x 45 CM €375,00000
Altres conceptes 283,26 €
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uGBBU0004 Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60
x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 1 cara,
estructura interior amb pletines per fixació a poste existetn. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva
correcta instal·lació.

P- 170  €332,57

BBBU0004 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE RÈTOL APARCAMENT BICIS 60 x
80 CM

€180,00000

Altres conceptes 152,57 €

uGBBU0011 Subministrament i muntatge de vinils en monolit exterior de dimensions 100 x
468 cm, amb opacador i dors llis vermell, totalment col·locada a les dues
cares, segons indicacions de la Generalitat de Cataunya. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva
correcta instal·lació.

P- 171  €23,96

BB92U200 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames €20,42820
Altres conceptes 3,53 €

uGD5ZRE01 Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i reixa per a embornal
existent a l'obra, amb compressor, col·locat amb morter

P- 172  €115,66

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€1,58602

Altres conceptes 114,07 €

uGDDZRE01 Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i tapa per a pou de registre
existent a l'obra, amb compressor, col·locat amb morter

P- 173  €104,30

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€15,83076

Altres conceptes 88,47 €

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 174  €5,47

Altres conceptes 5,47 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 175  €0,23

Altres conceptes 0,23 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 176  €21,07

Altres conceptes 21,07 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 177  €1,56
Altres conceptes 1,56 €

uH145D002 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 178  €7,92

Altres conceptes 7,92 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 179  €18,47

Altres conceptes 18,47 €
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uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 180  €55,28

Altres conceptes 55,28 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 181  €16,87

Altres conceptes 16,87 €

m2H15118D1 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

P- 182  €8,83

Altres conceptes 8,83 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 183  €5,85

Altres conceptes 5,85 €

mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

P- 184  €2,46

Altres conceptes 2,46 €

mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 185  €2,94

Altres conceptes 2,94 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 186  €36,81

Altres conceptes 36,81 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 187  €35,71

Altres conceptes 35,71 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 188  €29,37

Altres conceptes 29,37 €

uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 189  €6,74
Altres conceptes 6,74 €

mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb
el desmuntatge inclòs

P- 190  €1,24

Altres conceptes 1,24 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 191  €5,89
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Altres conceptes 5,89 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 192  €47,97

Altres conceptes 47,97 €

mesHQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

P- 193  €144,33

Altres conceptes 144,33 €

m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 194  €19,99

Altres conceptes 19,99 €

m3I2R5426A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

P- 195  €9,46

Altres conceptes 9,46 €

m3I2R641H0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

P- 196  €34,43

Altres conceptes 34,43 €

m3I2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 197  €0,00

B2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

m3I2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 198  €8,10

B2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€7,60000

Altres conceptes 0,50 €

m3I2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 199  €17,00

B2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€15,95000

Altres conceptes 1,05 €

m3I2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 200  €25,20
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B2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€23,65000

Altres conceptes 1,55 €

m3I2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 201  €5,01

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€4,70000

Altres conceptes 0,31 €

m3I2RA84M0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre
inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 202  €0,00

B2RA84M0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre
inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

m3I2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 203  €-26,64

B2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€-25,00000

Altres conceptes -1,64 €

kgI2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 204  €0,09

B2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€0,08000

Altres conceptes 0,01 €

m2K218D7BZ Desmuntatge de cel ras, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del
material per a la seva recol·locaciò una vegada reforçat l'estructura de
sustentaciò

P- 205  €39,54

Altres conceptes 39,54 €

m2K2194721 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 206  €8,12

Altres conceptes 8,12 €

m3K222141C Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

P- 207  €82,39

Altres conceptes 82,39 €

m2K45RU501 Neteja d'elements marquesina existents, amb mitjants mecànics, amb
protecció dels elements, de manera que no es perturbi el natural
funcionament de l'estació de autobusos. Deixant totes les superficies de la
marquesina a punt per inspecció i/o tractament de acabat final si calgués.
amb càrrega, i retirada de material de cualsevol estat, liquid o sòlid a punt
d'abocament controlat.

P- 208  €7,14

B0314500 Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm €0,52617
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA
Altres conceptes 6,61 €

m2K7613A1Z Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de
cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de
cautxú sintètic i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de cautxú EPDM

P- 209  €27,54

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic €3,95850
B7611A00 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 €12,89860
B7J500P0 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM €0,88176
B7JZ00C0 Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm

d'amplària
€1,43400

Altres conceptes 8,37 €

m2K83Z374Z Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, de reforçament de l'estructura del fals
sostre, amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats cada 40 cm, amb
fixacions mecàniques.

P- 210  €13,23

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €2,40000
B83ZA700 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm

d'amplària
€4,19580

Altres conceptes 6,63 €

m2K874112Z Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats rodons, d'acer fins a un
grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

P- 211  €14,20

Altres conceptes 14,20 €

m2K878C5K0 Neteja en sec sobre parament corb (voltes), de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

P- 212  €16,94

Altres conceptes 16,94 €

m2K894ABJZ Pintat de pilar rodó, d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

P- 213  €21,13

B89ZB000 Esmalt sintètic €2,67495
B8ZAA000 Imprimació antioxidant €2,30316

Altres conceptes 16,15 €

paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

P- 214  €7.476,93

Sense descomposició 7.476,93 €

uPPA1EP02 Contractació d'escomesa eléctrica per l'us a les marquesines i subministra i
col·locació de quadre de comandament per a donar el servei necessari

P- 215  €3.100,00

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
Clau:TA-16248
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 28

L´autor del projecte

                                                     Victor Obradors Melcior
                                                    E.C.C.P.  Col·legiat 7539
                                                  ODC Works Management Services
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OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA LA SEU D'URGELL11
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL REIXA DRENATGE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21DU00A m Enderroc d'interceptor, de 35 cm d'amplària i 50 cm de fondària,
com a màxim, a ma i amb martell picador i càrrega manual i
mecànica de runes sobre camió o contenidor (P - 66)

5,7505,03 28,92

2 FD5K4F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 125)

5,75043,83 252,02

3 FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m,
col·locat ancorat al formigó (P - 126)

5,75050,62 291,07

4 FD5Z7GDK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i 3 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre bastiment i unió entre reixa mitjançant
cargol (P - 127)

5,00048,03 240,15

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.01.01 812,16

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA LA SEU D'URGELL11
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL JUNTA DE L'APARCAMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3GZA1AC m2 Repicat i neteja de superfícies de formigó en junta de forjat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

0,5003,15 1,58

2 E7J5111A m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5
mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica (P - 16)

5,0003,29 16,45

3 E4R110ED m Acer inoxidable, per a canaleta formada per peça simple, en
perfils conformats tipus U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb
cargols (P - 10)

5,0005,31 26,55

4 ED15E471 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 44)

3,00013,35 40,05

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.01.02 84,63

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA LA SEU D'URGELL11
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL MARQUESINA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E894A00A m2 Neteja i preparació de la superfície de parament metàl·lic per a
pintat posterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de
material resultant a contenidor  (P - 21)

1.268,30019,10 24.224,53

2 E894A0M2 m2 Pintat de parament metàl·lic d'acer amb pintura epoxi, amb dues
capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 22)

1.268,30023,92 30.337,74

3 K878C5K0 m2 Neteja en sec sobre parament corb (voltes), de pols, restes
orgàniques i biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no

90,00016,94 1.524,60

EUR
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agressius i instruments desincrustants (P - 212)

4 E894A0MR m2 Aplicació de solució Rilsan para proyecció sobre la superficie de
la pesa metàl·lica contra corrosió amb pistola neumàtica amb
calentament previ a una temperatura entre 250-280oC, segons
norma EN10310 (P - 23)

5,30047,06 249,42

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.01.03 56.336,29

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA LA SEU D'URGELL11
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21QS003 u Retirada d'element d'informació, tòtem, exterior, per mitjans
manuals, càrrega a camió o contenidor i reposició de paviment
segons entorn de l'element (P - 71)

1,00088,59 88,59

2 FBBTVI01 u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, amb la informació adequada de l'estació, fonamentada
a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat
de Cataunya (P - 122)

2,0002.140,00 4.280,00

3 FBBTSI01 u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 119)

2,0006,10 12,20

4 FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat
sobre porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de
la Generalitat de Cataunya (P - 121)

4,00012,60 50,40

5 FBBTR001 u Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions
400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats
a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el desmuntatge
de l'existent i portada de material a l'abocador i cànons
corresponents (P - 115)

1,000975,00 975,00

6 FBBTSE01 u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 118)

8,00013,20 105,60

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.01.04 5.511,79

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA LA SEU D'URGELL11
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL MOBILIARI05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
120)

4,0001.119,60 4.478,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.01.05 4.478,40

EUR
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OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA LA SEU D'URGELL11
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL LAVABOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P -
30)

30,2509,41 284,65

2 E844526A m2 Enderroc i col·locació de cel ras continu de plaques de guix
laminat tipus ignífuga(RF), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclós la
col·locació de punt d'enllumenat i d'emengència i les connexions
adients  (P - 19)

30,25049,55 1.498,89

3 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 25)

30,2505,42 163,96

4 EH2LGCAZ u Subministre i col·locació de llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds Beryl o similar, amb una vida útil de 25000 h,
forma circular orientable, 13 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, equip
elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau
de protecció IP20, col·locat encastada (P - 48)

16,00057,21 915,36

5 EAQDCA8F u Extracció de porta existent i elements de ferramenta amb mitjans
manuals, sense treure el marc. Inclosa la càrrega manual o
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P -
37)

8,0008,56 68,48

6 EAQDCA86 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm
d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, amb motllura i estructura
interior de fusta, col·locada (P - 36)

8,000115,67 925,36

7 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat (P - 26)

13,44019,37 260,33

8 EJ14BAAQ u Seient i tapa, color blanc, col·locada sobre inodor, inclosa la
ferramenta necessària (P - 51)

5,00054,91 274,55

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.02.01 4.391,58

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA LA SEU D'URGELL11
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL TAQUILLA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E21AX001 u Treballs necessaris per a la demoloció i retirada de frontal
d'entrada/taquilles existent en estació de transports, amb mitjans
manuals/mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor (P
- 3)

1,000300,00 300,00

2 EA1F010A u Suministre i col·locació de nou frontal d'entrada de dimencions
1,5x3,0 m, composat de vidre i carpinteria de fusta, amp porta,
finestra corredissa i mostrador. Inclòs tractament superficial i
elements fixació i utilització de porta. Totalment acabat (P - 32)

1,0002.800,00 2.800,00

3 EA1F010B u Sumministre i col·locació de porta corredissa de lames de fusta
de dimencions 1,5x3,0 m, per a tancament del frontal d'entrada
amb tanca de clau contra porta de fusta de tauló. Inclou
tractament superficial. Totalment acabada (P - 33)

1,0002.100,00 2.100,00

EUR
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4 EA1F010C u Sumministre i col·locació de porta corredissa de lames de fusta
de dimencions 0,5x3,0 m, per a plafó d'informació, amb mural de
fusta per a col·locació d'informació, tanca de clau contra porta de
fusta de tancament de taquilla. Inclou tractament superficial.
Totalment acabada (P - 34)

1,000700,00 700,00

5 EC1FQ00A u Sumministre i col·locació de mampara de vidre de dimencions
0,5x3,0 m, protectora del tauló d'informació, col·locat fixe amb
perfileria necesaria per un correcte acabament (P - 43)

1,000800,00 800,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.02.02 6.700,00

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA LA SEU D'URGELL11
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL SALA D'ESPERA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQ22000A u Cadira individual de llistons d'alumini, formada per, estructura de
platina d'acer doblada i soldada amb protecció antioxidant i
pintada en pols, seient i respatller formats per llistons fabricats en
extrusió d'alumini de 90 x 30 mm acabats anoditzats i farratges
d'ancoratge dels llistons en acer inoxidable. Es fixa al paviment
mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció
antioxidant, que se introdueixen en els orificis prèviament
realitzats en el paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment
ràpid o similar (P - 52)

4,000622,68 2.490,72

2 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P -
30)

97,7509,41 919,83

3 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 25)

97,7505,42 529,81

4 E898J2AA m2 Pintat de parament vertical de guix, amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors, de color amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat (P - 24)

120,0009,58 1.149,60

5 EAZZ0001 u Treballs necessaris per a l'arrenjament de portes en mal estat en
estació d'autobusos  (P - 39)

1,000607,70 607,70

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.02.03 5.697,66

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL DEGOTERS AL SOSTRE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9Z5U01Z m Protecciò acollada mecanicament als pilars rodons metàlics
superiors de coberta, amb perfil de neopre inferior i acabat
superior suport d'alumini, inclou peces especials per la seva
execució aixìs com els solapaments necesaris de la tela de
protecciò a la coberta. (P - 31)

7,00054,14 378,98

2 K7613A1Z m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada
adherida amb adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó de
10x6 mm de massilla de cautxú EPDM (P - 209)

360,01027,54 9.914,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.01.01 10.293,66

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01

EUR
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ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL DEFECTES AL SOTA SOSTRE INFERIOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K218D7BZ m2 Desmuntatge de cel ras, amb mitjans manuals, numeració, neteja
i aplec del material per a la seva recol·locaciò una vegada
reforçat l'estructura de sustentaciò (P - 205)

20,00939,54 791,16

2 4168661Z u Cala d'inspecció en cel ras amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements
desmuntats (P - 2)

5,00031,33 156,65

3 K83Z374Z m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, de reforçament de
l'estructura del fals sostre, amb perfils entre 75 a 85 mm
d'amplària, col·locats cada 40 cm, amb fixacions mecàniques. (P -
210)

12,00013,23 158,76

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.01.02 1.106,57

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL DEFECTES DE PINTURA, PILARS I TIRANTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K874112Z m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats rodons,
d'acer fins a un grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967),
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
(P - 211)

70,80014,20 1.005,36

2 K894ABJZ m2 Pintat de pilar rodó, d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 213)

70,80021,13 1.496,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.01.03 2.501,36

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL DEGOTERS SOTA LA MARQUESINA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7J5131Z m Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20
mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia neteja de
la massilla existent i imprimació específica, entre plaques
fotovoltaiques i perfils d'alumini de protecciò superior (P - 17)

490,00013,91 6.815,90

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.01.04 6.815,90

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL DESGUÀS BANY07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 206)

0,3608,12 2,92

2 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor (P - 207)

0,11582,39 9,47

EUR

Pressupost Lot 1. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
Clau:TA-16248
LOT 1

PRESSUPOST Pàg.: 6

3 ED35143Y u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
col·locat (P - 45)

1,00071,86 71,86

4 EDKZA450 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 400x400
mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis,
col·locat amb morter (P - 46)

1,000238,44 238,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.01.07 322,69

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL NOVA MARQUESINA DE VIDRE11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EC110001 u Subministrament, muntatge i col·locació de marquesina de vidre
atirantada a la porta d'accés principal a l'estació, segons definició
i detalls definits a l'annex corresponent de projecte, totalment
colocada integrada a l'entorn (P - 40)

1,0001.500,00 1.500,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.01.11 1.500,00

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02
SUBCAPÍTOL NOVES LLUMS SOTA MARQUESINA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHZ00001 u Treballs necararis per a la substitució de les llumineres i
reubicació dels projectors existents en els pilars, segons definició
i detalls definits a l'annex corresponent de projecte, inclou la
carrega d'elements desechables i runa a camió o contenidor i
subministre d'elements necessaris per a l'acabament del serveis
pel correcte funcionament (P - 49)

1,0003.300,00 3.300,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.02.05 3.300,00

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02
SUBCAPÍTOL BASSA AL PAS DE ZEBRA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 65)

22,8005,38 122,66

2 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 63)

6,8403,85 26,33

3 F222162Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 76)

5,5629,21 51,23

4 FD5J528Y u Caixa per a embornal de 800x364x50 mm, amb parets de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
124)

1,000133,37 133,37

5 FD5ZJJJZ u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (P

1,00097,68 97,68

EUR
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- 129)

6 FD7F757Z m Subministrament i col·locació de canonada de PVC de diàmetre
nominal 300 mm. I SN 4KN/m2 de rigidesa anular, unió amb
maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i
connexions col·locat al fons de la rasa. (P - 130)

11,40014,59 166,33

7 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 80)

0,87874,81 65,68

8 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 86)

1,71029,41 50,29

9 F9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 103)

6,8400,54 3,69

10 F9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 102)

1,35965,04 88,39

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.02.06 805,65

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02
SUBCAPÍTOL ESCLETXA AL CARRER SECRETARI DAUNÍS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F7Z318XX m Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica
bituminosa a base de betum, resines, elastòmers i solvent,
aplicable en fred, inclosa la neteja prèvia (P - 83)

9,30041,53 386,23

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.02.08 386,23

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02
SUBCAPÍTOL ACABTS INFERIORS COLUMNES09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E8K9TH7A m Recobriment de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 mm de
gruix, entre 600 i 900 mm de desenvolupament, amb 4 plecs,
col·locat amb fixacions mecàniques i/o soldades, per protecciò a
nivell de paviment exterior de la base de pilars metàl·lics. Acabat
a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat
 (P - 27)

11,70065,50 766,35

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.02.09 766,35

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02
SUBCAPÍTOL SANEIG FLONJALL PAS VIANANTS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 63)

15,0003,85 57,75

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre

6,4504,63 29,86
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camió (P - 74)

3 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 86)

3,75029,41 110,29

4 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 87)

3,75029,41 110,29

5 F9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 103)

15,0000,54 8,10

6 F9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 102)

2,98165,04 193,88

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.02.10 510,17

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ03
SUBCAPÍTOL REPOSICIÓ RETOLS ESTACIÓ12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTB001 u Banderola d'identificació dels accessos al recinte d'estació
d'autobus, amb panel identificador d'estació de 75x115 i columna
de tub d'acer inoxidable AINSI-360 de 80 mm de D i 2 mm de
gruix, base amb platina de 270x270x5 mm, col·locat amb base de
formigó, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat
de Cataunya (P - 112)

2,000395,00 790,00

2 FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat
sobre porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de
la Generalitat de Cataunya (P - 121)

4,00012,60 50,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.03.12 840,40

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ03
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VIAL13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual (P - 110)

18,0006,47 116,46

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.03.13 116,46

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA OLOT12
CAPÍTOL MOBILIARI04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
120)

4,0001.119,60 4.478,40

CAPÍTOLTOTAL 01.12.04 4.478,40

EUR
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OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TORROELLA DE MONTGRÍ13
CAPÍTOL TANCAMENT PROTECCIÓ AL VENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EC1203UG m2 Subministrament i col·locació de mampara de protecció al vent
entre mur i coberta exixtents,amb vidre tipus UGLAS o similar,
inclosa la perfileria estructural portant (P - 41)

31,215126,64 3.953,07

CAPÍTOLTOTAL 01.13.01 3.953,07

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TORROELLA DE MONTGRÍ13
CAPÍTOL MARQUESINA I MUR02
SUBCAPÍTOL MARQUESINA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5Z5030E m2 Estructura metàl·lica lleugera per a suport de teulada, formada
per acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
tallat a mida i galvanitzat, muntats amb cargols a l'obra fixada
mecànicament a un sostre pla, amb 3 kg d'acer per m2 de sostre
pla (P - 12)

34,28013,87 475,46

2 E84D0001 m2 Cel ras de planxa llisa d'acer galvanitzat i lacat, acabat perforat
amb un coeficient de perforació del 30% de, lacada en un color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de
perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm
d'amplada, col·locatas cada 1,2m, fixats directament al sostre,
inclòs p.p. de remats perimetrals (P - 20)

34,28045,91 1.573,79

3 E54A0001 m2 Coberta tipus deck amb una planxa grecada d'acer galvanitzat i
prelacat de color standard amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix
0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9 i
6,5 kg/m2, aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat
126 a 160 kg/m3 de 40 mm de gruix i membrana GA-6 segons
UNE 104402, de una làmina, de densitat superficial 2,4 kg/m2
formada per làmina de EPDM tipo Rhenolf CV., col.locada amb
fixacions mecàniques (P - 11)

35,99461,27 2.205,35

4 EHZ00002 u Subministra i col·locació d'elements d'iluminació mitjançant
projectors tipus led en caixes encastades al sostre per a
marquesina, inclosa l'escomesa elèctrica i la distribució de línies,
totalment acabada pel correcte funcionament (P - 50)

3,000500,00 1.500,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.13.02.01 5.754,60

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TORROELLA DE MONTGRÍ13
CAPÍTOL MARQUESINA I MUR02
SUBCAPÍTOL MUR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 60)

8,29311,44 94,87

2 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 75)

3,6857,61 28,04

3 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3
m, amb tauler de fusta de pi (P - 9)

4,61830,62 141,40

4 E4D2DA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,

18,17225,03 454,85
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d'alçària <= 3 m (P - 8)

5 E3251CH4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 5)

4,617130,91 604,41

6 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 6)

207,7721,31 272,18

7 E81125A4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i
lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 18)

16,94030,87 522,94

8 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 4)

3,19018,98 60,55

9 E921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 28)

1,76529,61 52,26

10 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic (P - 29)

0,95622,74 21,74

11 EC1503MV m2 Subministrament i col·locació de mampara de protecció al vent
en vidre de seguretat 6|6 format per dos làmines de vidre
monolític de 6 mm cadascuna, unides mitjançant una pel·lícula
intermèdia de matèria plàstica (butiral), inclosa la perfilaria
estructural portant (P - 42)

22,82583,87 1.914,33

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.13.02.02 4.167,57

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TORROELLA DE MONTGRÍ13
CAPÍTOL BANCS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ130001 u Banc de formigó colorejat en massa, en forma de paral·lelepípede
de 200x60x60cm, model Prisma-B de la casa Paviment Mata,
similar i equivalent, recolzat al paviment (P - 146)

3,0001.251,53 3.754,59

CAPÍTOLTOTAL 01.13.03 3.754,59

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TORROELLA DE MONTGRÍ13
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTVI01 u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, amb la informació adequada de l'estació, fonamentada
a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat
de Cataunya (P - 122)

2,0002.140,00 4.280,00

2 FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat
sobre porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de
la Generalitat de Cataunya (P - 121)

2,00012,60 25,20

CAPÍTOLTOTAL 01.13.04 4.305,20

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TORROELLA DE MONTGRÍ13
CAPÍTOL MOBILIARI05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
120)

3,0001.119,60 3.358,80

2 EQF1U8B0 u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en
forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i
70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a la unió
amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de
Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent aprovat per
FGC, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 53)

4,000117,33 469,32

3 GBBU0004 u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de
dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per
fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació. (P - 170)

1,000332,57 332,57

CAPÍTOLTOTAL 01.13.05 4.160,69

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SABADELL14
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194U32 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de
més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 62)

1.907,0904,30 8.200,49

2 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió (P - 150)

610,7004,71 2.876,40

3 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 153)

762,8362,98 2.273,25

4 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 155)

1.907,0902,38 4.538,87

CAPÍTOLTOTAL 01.14.01 17.889,01

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SABADELL14
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 157)

598,91326,84 16.074,82

2 G9371151 m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a
compressió, consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora (P - 158)

286,06479,69 22.796,44

3 G9715F11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 159)

45,80395,32 4.365,94

4 G97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 160)

610,70016,84 10.284,19

5 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6
mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera (P - 163)

1.907,0903,68 7.018,09
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6 G9GAX022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol
gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, acabat
superficial, formació de junts mitjançant peces de plàstic model
JRI+4 de l'empressa Farobel o equivalent, i totes les feines
adients (P - 162)

476,773122,95 58.619,24

CAPÍTOLTOTAL 01.14.02 119.158,72

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SABADELL14
CAPÍTOL DRENATGE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDDZRE01 u Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i tapa per a pou
de registre existent a l'obra, amb compressor, col·locat amb
morter (P - 173)

10,000104,30 1.043,00

2 GD5ZRE01 u Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i reixa per a
embornal existent a l'obra, amb compressor, col·locat amb morter
(P - 172)

11,000115,66 1.272,26

CAPÍTOLTOTAL 01.14.03 2.315,26

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SABADELL14
CAPÍTOL SENYALITAZACIÓ04
SUBCAPÍTOL SENYALITAZACIÓ ESTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSE01 u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 118)

11,00013,20 145,20

2 GBBU0001 u Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions
100 x 468 cm, en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina
per fixació a terra. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació. (P
- 167)

1,0003.868,42 3.868,42

3 FBBTR001 u Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions
400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats
a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el desmuntatge
de l'existent i portada de material a l'abocador i cànons
corresponents (P - 115)

2,000975,00 1.950,00

4 FBBTVI01 u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, amb la informació adequada de l'estació, fonamentada
a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat
de Cataunya (P - 122)

2,0002.140,00 4.280,00

5 FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat
sobre porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de
la Generalitat de Cataunya (P - 121)

4,00012,60 50,40

6 FBBTCUB2 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
cub de senyalització d'estació de dimencions 600x750mm amb
opacador i dors llis vermell, totalment col·locada a les quatre
cares, segons indicacions de la Generalitat de Cataunya. Inclou

1,000422,08 422,08

EUR
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part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva correcta instal·lació. (P - 113)

7 GBBU0003 u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x
45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva
a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva correcta instal·lació. (P - 169)

11,000658,26 7.240,86

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.14.04.01 17.956,96

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SABADELL14
CAPÍTOL SENYALITAZACIÓ04
SUBCAPÍTOL SENYALITAZACIÓ VIAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual (P - 165)

65,3401,86 121,53

2 GBA1F511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 164)

423,4100,93 393,77

3 GBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 166)

34,5006,02 207,69

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.14.04.02 722,99

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SABADELL14
CAPÍTOL MOBILIARI05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
120)

6,0001.119,60 6.717,60

CAPÍTOLTOTAL 01.14.05 6.717,60

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL ENCINTAT01
ACTIVITAT DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2193J0E m2 Demolició de rigola de peces de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió (P - 59)

220,0004,54 998,80

2 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 155)

220,0002,38 523,60

ACTIVITATTOTAL 01.15.01.01.01 1.522,40
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OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL ENCINTAT01
ACTIVITAT PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9F5U006 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 5
cm de gruix, preu superior , col·locats amb morter de ciment 1:6 i
reblert de junts amb sorra fina (P - 161)

220,00040,04 8.808,80

ACTIVITATTOTAL 01.15.01.01.02 8.808,80

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHQC1G8W u Substitució de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus
Led Line TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o equivalent
per a exteriors amb reflector d'alumini extrusionat 6060 T6
anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º, amb cos de
fosa d'alumini, vidre pla temperat de tancament de 4 mm, fixació
amb forquetes orientables de xapa d'alumini o soports fixes en
forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24
làmpades led de fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de
funcionament de 600mA Ta +40ºC, amb els accessoris de
projectors amb làmpada de leds, inclós el material per al
montatge i la col·locació del projector, el ferratge,
l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà com el
retall de lames o altres execucions, el cable de connexió a xarxa,
instal·lat, inclou desmontatge de l'existent i transport de material
al lloc de tractament i revalorització de residus corresponent (P -
144)

24,000756,31 18.151,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.01.02 18.151,44

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL DEFENSES DE FORMIGÓ I VORADES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB010001 u Treballs per a la preparació i repintat d'element de defensa de
formigó delimitador de recintes i vorades a la zona
d'estacionament (P - 107)

1,0001.000,00 1.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.01.03 1.000,00

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL FONT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ31U003 u Font exterior d'acer galvanitzat tipus Afrodita o similar, pintada
amb pintura al polièster o epoxi. Fust de tub d'acer galvanitzat de
5 mm de gruix, 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària amb una
inclinació de 10º respecte la vertical i tallat els dos extrems en
paral·lel al terra. Sobre tancat i base amb platina de 10 mm de

1,0001.229,70 1.229,70

EUR
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gruix fixada al paviment amb tacs químics. Safata de desguàs
amb reixa exterior de malla Smith galvanitzada de 100x100 cm de
costat, inatal·lada, inclou desmontatge de l'existent i transport de
material a l'abocador corresponent (P - 147)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.01.04 1.229,70

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL PALMERES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FRE60801 u Tractament de neteja i poda de palmera de < 4 m d'alçària,
plantada en recinte urbà públic, acondicionament antiarrels i
tractament de l'escorça, amb cistella mecànica, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (P - 149)

2,000740,35 1.480,70

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.01.05 1.480,70

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL APARCAMENT DE BICICLETES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F6A2X001 m2 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix, en frontal d'aparcament de bicicletes existent,
totalment col·locada (P - 82)

6,000212,00 1.272,00

2 EQF1U8B0 u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en
forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i
70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a la unió
amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de
Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent aprovat per
FGC, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 53)

4,000117,33 469,32

3 GBBU0004 u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de
dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per
fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació. (P - 170)

1,000332,57 332,57

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.01.06 2.073,89

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ ESTACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F898ME01 m2 Pintat de element tubular vertical d'acer galvanitzat, amb pintura
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat, amb tractament previ de rascat i neteja de la
superficie (P - 84)

8,47897,54 826,94

2 GBBU0003 u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x
45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva
a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i

6,000658,26 3.949,56
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materials per a la seva correcta instal·lació. (P - 169)

3 GBBU0011 u Subministrament i muntatge de vinils en monolit exterior de
dimensions 100 x 468 cm, amb opacador i dors llis vermell,
totalment col·locada a les dues cares, segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació. (P - 171)

1,00023,96 23,96

4 GBBU0002 u Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de
dimensions 200 x 40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per
fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació. (P
- 168)

2,000927,57 1.855,14

5 FBBTVI01 u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, amb la informació adequada de l'estació, fonamentada
a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat
de Cataunya (P - 122)

2,0002.140,00 4.280,00

6 FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat
sobre porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de
la Generalitat de Cataunya (P - 121)

4,00012,60 50,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.01.07 10.986,00

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL BANCS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115TNE u Treballs necessaris per a la col·locació de llistons de fusta de
bolondo protegida als raigs U.V. de 200 m dellargada i seccció de
4x4 cm per a col·locar en banc existent amb elements de
subjecció d'acer cadmiat, inclou desmuntatge de llistons
deteriorats amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 145)

1,000750,00 750,00

2 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
120)

4,0001.119,60 4.478,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.01.08 5.228,40

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL PANELLS PUBLICITARIS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21QP001 u Retirada de panell exterior publicitari, iper cualsevol tipus de
mitjans, inclos càrrega i transport a abocador controlat, reposició
de superficies de suport dels cartells al seu estat original,
arrenjament de paviments, forats, pintats etc...totalment acabat (P
- 68)

1,000453,22 453,22

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.01.09 453,22

EUR
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OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL ACTUACIONS A L'EDIFICI02
SUBCAPÍTOL MARQUESINA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21QM002 u Treballs necessaris per a la retirada de marquesina existent per
mitjans manuals i/o mecànics, inclou el desmuntatge de la
estructura i la teulada de fibrociment amb els medis de precaució
front el fibrociment, i la retirada de material a punt d'abocament
autoritzat i cànon d'abocament (P - 67)

1,0003.500,00 3.500,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.02.01 3.500,00

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL ACTUACIONS A L'EDIFICI02
SUBCAPÍTOL MUR CORTINA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6MEU00A m2 Substitució d'elements de mur cortina mitjançant el
subministrament i la col·locació de mampara de vidre aïllant de
doble capa composat per laminat 5/5.2 mm de gruix, templat /
cambra d'aire de 12 mm / laminat 5/5.1 templat, en móduls de
dimensió segons col·locació, totalment acabada i retirada de
material a punt d'abocament (P - 13)

46,517300,99 14.001,15

2 E6MEU00B m2 Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament
i la col·locació de mampara de vidre aïllant de doble capa
composat per laminat 10/10.2 mm de gruix, templat / cambra
d'aire de 12 mm / laminat 10/10.1 templat, en móduls de dimensió
segons col·locació, totalment acabada i retirada de material a
punt d'abocament (P - 14)

3,220360,63 1.161,23

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.02.02 15.162,38

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL ACTUACIONS A L'EDIFICI02
SUBCAPÍTOL LAVABOS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EDZ0001 u Treballs de reparació íntegre de desguàs existent a la sala de
bany, inclòs l'acondicionament posterior de la estància i retirada
de material a punt d'abocament (P - 47)

1,0001.800,00 1.800,00

2 19DC1K2B m2 Arranjament de paviment interior, de rajola de gres porcellànic de
forma rectangular o quadrada, amb arrencada de peces
deteriorades, reposició per peces noves del model existent, amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 1)

10,45038,35 400,76

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.02.03 2.200,76

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL ACTUACIONS A L'EDIFICI02
SUBCAPÍTOL PORTES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAM2U0B0 u Substitució de porta existent per porta corredera d'apertura
automàtica, de dues fulles de 200x250 cm, i 2 vidres laterals fixes

2,0001.940,81 3.881,62
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vidres laminars 6+6 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions, incloses les connexión perel seu
correcte funcionament (P - 35)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.02.04 3.881,62

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA BLANES15
CAPÍTOL ACTUACIONS A L'EDIFICI02
SUBCAPÍTOL CORTINA PROTECCIÓ SOLAR05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAVT13FA m2 Subministrament i col·locació de cortina de protecció solar tipus
Scrim o similar, motoritzada en dos mòduls de 15x 3 m i 5x3 m,
totalment equipades i connectades per el seu ús (P - 38)

60,00079,44 4.766,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.15.02.05 4.766,40

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA VIC16
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194U32 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de
més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 62)

634,4204,30 2.728,01

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
56)

2,0004,20 8,40

3 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió (P - 58)

83,1604,68 389,19

4 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P -
73)

285,4893,91 1.116,26

5 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P
- 78)

634,4201,26 799,37

CAPÍTOLTOTAL 01.16.01 5.041,23

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA VIC16
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 85)

158,60528,69 4.550,38

2 F9371151 m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a
compressió, consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora (P - 90)

95,16379,69 7.583,54

3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 88)

31,72119,35 613,80

4 F9F1421A m2 Paviment de llambordins de formigó de forma regular de
11,2x22,5cm i 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de

634,42034,84 22.103,19
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ciment 1:6 (P - 99)

5 F96517D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
91)

2,00023,98 47,96

6 F978FF41 m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/S/20/I+E, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20
cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 92)

83,1607,17 596,26

7 F97Z1520 m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una
alçària fins a 50 cm (P - 94)

83,1607,41 616,22

8 F981U115 M Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les
cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb
quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de
formigó de 24 cm de gruix (P - 95)

3,000196,51 589,53

CAPÍTOLTOTAL 01.16.02 36.700,88

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA VIC16
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBBU0002 u Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de
dimensions 200 x 40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per
fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació. (P
- 168)

2,000927,57 1.855,14

2 GBBU0003 u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x
45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva
a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva correcta instal·lació. (P - 169)

13,000658,26 8.557,38

3 FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat
sobre porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de
la Generalitat de Cataunya (P - 121)

8,00012,60 100,80

4 GBBU0004 u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de
dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per
fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació. (P - 170)

1,000332,57 332,57

CAPÍTOLTOTAL 01.16.03 10.845,89

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA VIC16
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
120)

4,0001.119,60 4.478,40
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2 EQF1U8B0 u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en
forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i
70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a la unió
amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de
Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent aprovat per
FGC, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 53)

8,000117,33 938,64

CAPÍTOLTOTAL 01.16.04 5.417,04

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SANT FELIU DE PALLEROLS17
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 65)

110,4605,38 594,27

2 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió (P - 151)

60,0400,45 27,02

3 F2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 61)

208,1904,97 1.034,70

4 F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 64)

91,97012,28 1.129,39

5 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor (P - 57)

91,0005,23 475,93

6 F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 55)

9,86946,08 454,76

7 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 77)

12,2409,66 118,24

8 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 79)

3,98232,07 127,70

9 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 81)

5,35788,44 473,77

10 F21R00A u Extracció d'arbres i retirada d'arrels a máquina. Transport a
dipòsit de vegetals (P - 54)

4,00014,35 57,40

11 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 152)

4,00033,25 133,00

12 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 154)

0,9242,26 2,09

CAPÍTOLTOTAL 01.17.01 4.628,27

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SANT FELIU DE PALLEROLS17
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F978FFD1 m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/S/20/I+E, de 93,80010,82 1.014,92

EUR
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consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30
cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 93)

2 F96517D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
91)

84,80023,98 2.033,50

3 FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
123)

3,000132,21 396,63

4 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter (P - 128)

3,00068,63 205,89

5 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
89)

13,42897,79 1.313,12

6 F9G8000A m3 Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova, amb
àrid volcànic i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P - 100)

2,240125,69 281,55

7 F9E1000B m2 Panot de color amb tacs de 30x30x4 cm, per a pas de vianants,
classe 1a, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P -
97)

7,44045,44 338,07

8 F9E132AJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, acabat
raspallat, classe 1a, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland (P - 98)

244,45037,77 9.232,88

9 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 85)

63,15028,69 1.811,77

10 F9J14J00 t Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
CUR (P - 105)

0,316353,65 111,75

11 F9J13K10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada
amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P
- 104)

30,0200,30 9,01

12 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 101)

14,99465,66 984,51

13 F981U125 M Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les
cares vistes flamejades, format per rampes de 122,8x40x6 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres
i semàfor, col·locat amb base de formigó HM-20 de 18 cm de
gruix, i rejuntat amb morter (P - 96)

8,000237,74 1.901,92

14 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 133)

1,00061,92 61,92

15 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 134)

2,000112,01 224,02
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16 FDK260AR u Adaptació de les arquetes existents a nova rasant del paviment (P
- 131)

2,00037,26 74,52

17 FDK260PA U Unitat de formació de peana per a armari regulador de semàfors
de 75x35x60 cm, de bloc vist (P - 132)

1,00023,10 23,10

CAPÍTOLTOTAL 01.17.02 20.019,08

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SANT FELIU DE PALLEROLS17
CAPÍTOL ACABATS I INSTAL·LACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament (P - 111)

1,00091,43 91,43

2 FBA24311 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 109)

6,0001,76 10,56

3 FBA1F311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 108)

143,0000,89 127,27

4 FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual (P - 110)

22,0006,47 142,34

5 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció
circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb
morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra (P - 148)

2,000211,61 423,22

6 FGIAPB02 u Suministre i col·locació de marquesina de parada d'autobus del
model oficial per a l'Administració, de dimencions 4x2 m2. Inclou
enderroc de paviment i formació de llosa de fonamentació.
Totalment instal·lada. (P - 137)

2,00013.365,18 26.730,36

7 FGIASM02 m3 Unitat de formació de fonament per a instal·lació semafòrica amb
formigó del tipus HA-20-B IIa,de ciment portland inclós obertura
de fonaments (P - 141)

2,000155,92 311,84

8 FGIASM03 u Subministrament i col·locació de lluminària D-LED 100W ambre
amb lent de concentració asimètrica Wide. . Desmuntatge de
lluminària actual , lliurament a deixalleria i muntatge de nova
lluminària i adaptació , connexionat. lclou treballs i mitjans
auxiliars (camió amb plataforma elevadora) (P - 142)

6,000690,29 4.141,74

9 FGIASL01 u Subministrament col·locació de senyal lluminosa, quadrada amb
figura triangular a !'interior indicadora de corba
perillosa ,amb punts de llum LEO, amb plaques solars. inclòs
suport vertical.
 (P - 138)

1,0001.175,76 1.175,76

10 FGIASL02 u Unitat de col·locació a la nova ubicació de la senyalització
comercial existent, inclou formació de fonament amb
formigó HM20 (P - 139)

1,00060,66 60,66

11 FGIAEP01 u Trasllat de punt de llum format per una columna troncocònica de
10m d'alt, inclou formació de fonamentació i
desplaçament de la línia elèctrica i connexions soterrades. (P -
136)

2,000355,19 710,38

12 FGIAB001 u Arrencada de marquesina per a parada de bus, existent en la
parada actual i carregada en camió per a transport a diposit de
material adecuat. Inclou reposició de paviment. 

1,0001.111,71 1.111,71
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 (P - 135)

13 FGIASM01 u Instal·lació de semàfor en pas de vianants format per una unitat
reguladora de transit GI-ES94G32 pera 4 grups semafòrics amb
armari metàl·lic instal·lat, 2 caixes exteriors amb polsador per a
vianants i missatge il·luminat amb leds, placa indicadora de
polsador, instal·lat, proteccions elèctriques instal·lades en l'armari
existent, dues untats de semàfors de PC modal 13/300/200 amb
leds vermell, ambre i verd, instal·lat. dos semàfors de PC model
13/200 amb leds vermell, ambre i verd instal·lats. dos semàfors
de PC model 12/200PPC amb leds , amb silueta parat ( vermell)
amb dígits de còmput de temps i caminant amb figura dinàmica (
verd) , instal·lat. Dues unitats de pantalla de contrast per a
semàfor 13/300-200 de color negre i perfil exterior blanc,
instal·lada . Dos bàculs semafòrics troncocònics de planxa d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçada , 3,5 m de sortint i 4 mm de gruix
instal·lat. Dues unitats de suport de fosa d'alumini baixant de
bàcul per a semàfor de 200 mm, instal·lat, 4 unitats de suport per
semàfor de fosa d'alumini de 270 mm de sortint, instal·lat. Dues
unitats de pintat de bàcul i 6 de suport amb dues capes de laca
vinacryl per galvanitzat. Conductor de coure de designació UNE
RV·K 0.6/1 KV de 4,5x1 ,5 mm2 de secció col·locat en tub,
conductor de coure UNE VV0.6/1 KV de 2x10 mm2 instal·lat,
conductor de coure nu per xarxa de terres, unipolar de 1 x35 mm
de secció, dues piques de posta aterra de Fe/Cu de 1 ,50 m amb
grapa de connexió. Incloent Memòria tècnica de disseny i
legalització de la instal·lació (P - 140)

1,00019.358,76 19.358,76

CAPÍTOLTOTAL 01.17.03 54.396,03

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SANT FELIU DE PALLEROLS17
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
120)

2,0001.119,60 2.239,20

CAPÍTOLTOTAL 01.17.04 2.239,20

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SANT FELIU DE PALLEROLS17
CAPÍTOL VARISVA

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA1EP02 u Contractació d'escomesa eléctrica per l'us a les marquesines i
subministra i col·locació de quadre de comandament per a donar
el servei necessari (P - 215)

1,0003.100,00 3.100,00

CAPÍTOLTOTAL 01.17.VA 3.100,00

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TOSSA DE MAR18
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL PAVIMENTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9R318XX m Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica
bituminosa a base de betum, resines, elastòmers i solvent,
aplicable en fred, inclosa la neteja prèvia (P - 106)

175,00041,53 7.267,75
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.18.01.01 7.267,75

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TOSSA DE MAR18
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHQC1G8V u Col·locació de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus
Led Line TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o equivalent
per a exteriors amb reflector d'alumini extrusionat 6060 T6
anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º, amb cos de
fosa d'alumini, vidre pla temperat de tancament de 4 mm, fixació
amb forquetes orientables de xapa d'alumini o soports fixes en
forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24
làmpades led de fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de
funcionament de 600mA Ta +40ºC, amb els accessoris de
projectors amb làmpada de leds, inclós el material per al
montatge i la col·locació del projector, el ferratge,
l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà, el
cable de connexió a xarxa, instal·lat, inclou el transport de
material al lloc de tractament i revalorització de residus
corresponent (P - 143)

4,000746,40 2.985,60

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.18.01.02 2.985,60

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TOSSA DE MAR18
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL MARCAS VIALS I VORADES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB010001 u Treballs per a la preparació i repintat d'element de defensa de
formigó delimitador de recintes i vorades a la zona
d'estacionament (P - 107)

1,0001.000,00 1.000,00

2 FBA24311 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 109)

420,0001,76 739,20

3 FBA31311 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual (P - 110)

268,0006,47 1.733,96

4 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament (P - 111)

1,00091,43 91,43

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.18.01.03 3.564,59

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TOSSA DE MAR18
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL AMBIT DELS LAVABOS EXTERIORS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat (P - 156)

84,0008,03 674,52

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.18.01.04 674,52

EUR
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OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TOSSA DE MAR18
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL APARCAMENT BICICLETES I PETIT MOBILIARI05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F6A2X001 m2 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix, en frontal d'aparcament de bicicletes existent,
totalment col·locada (P - 82)

5,000212,00 1.060,00

2 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció
circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb
morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra (P - 148)

4,000211,61 846,44

3 EQF1U8B0 u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en
forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i
70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a la unió
amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de
Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent aprovat per
FGC, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 53)

5,000117,33 586,65

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.18.01.05 2.493,09

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TOSSA DE MAR18
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL RETIRADA DE PANELLS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21QP001 u Retirada de panell exterior publicitari, iper cualsevol tipus de
mitjans, inclos càrrega i transport a abocador controlat, reposició
de superficies de suport dels cartells al seu estat original,
arrenjament de paviments, forats, pintats etc...totalment acabat (P
- 68)

4,000453,22 1.812,88

2 F21QS003 u Retirada d'element d'informació, tòtem, exterior, per mitjans
manuals, càrrega a camió o contenidor i reposició de paviment
segons entorn de l'element (P - 71)

2,00088,59 177,18

3 F21QP005 u Retirada de poste cub de senyalització amb llegenda antiga de
transports de la generalitat de catalunya (P - 69)

2,000822,17 1.644,34

4 F21QP010 u Retirada de panell exterior vitriina fora de norma,per mitjans
manuals inclus la càrrega i el transport al abocador cdontrolat. (P
- 70)

2,000558,93 1.117,86

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.18.01.06 4.752,26

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TOSSA DE MAR18
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament (P - 111)

2,00091,43 182,86

2 FBBTSE01 u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada

18,00013,20 237,60

EUR
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segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 118)
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.18.01.09 420,46

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TOSSA DE MAR18
CAPÍTOL ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANES02
SUBCAPÍTOL MARQUESINA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6MEU018 m2 Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament
i la col·locació de mampara de policarbonat compacte massis
sense càmara de 8 mm de gruix, amb protecció als raigs UV en
móduls de dimensió segons col·locació, Inclòs tots els elements
metàlics i accessoris necessaris per la seva total install·lació,
inclòs part proporcional de mermes, neteja de residuus i totalment
acabada i amb càrrega per a cualsevol mitja i retirada de material
procedent de desmontatge i restes a punt d'abocament autoritzat.
(P - 15)

117,00093,89 10.985,13

2 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
120)

3,0001.119,60 3.358,80

3 F21QZ010 m2 Retirada de marquesina existent per mitjans mecànics i la retirada
de material a punt d'abocament (P - 72)

124,1507,69 954,71

4 K45RU501 m2 Neteja d'elements marquesina existents, amb mitjants mecànics,
amb protecció dels elements, de manera que no es perturbi el
natural funcionament de l'estació de autobusos. Deixant totes les
superficies de la marquesina a punt per inspecció i/o tractament
de acabat final si calgués. amb càrrega, i retirada de material de
cualsevol estat, liquid o sòlid a punt d'abocament controlat. (P -
208)

523,0007,14 3.734,22

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.18.02.01 19.032,86

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TOSSA DE MAR18
CAPÍTOL ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANES02
SUBCAPÍTOL FAÇANES E INTERIORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSE01 u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 118)

14,00013,20 184,80

2 FBBTSI01 u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 119)

12,0006,10 73,20

3 FBBTR004 u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 400x2.670 mm amb
la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya (P - 117)

2,000208,00 416,00

4 FBBTR001 u Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions
400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats
a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons

1,000975,00 975,00
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indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el desmuntatge
de l'existent i portada de material a l'abocador i cànons
corresponents (P - 115)

5 G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat (P - 156)

272,0008,03 2.184,16

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.18.02.02 3.833,16

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA TOSSA DE MAR18
CAPÍTOL ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANES02
SUBCAPÍTOL ANDANES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F898ME01 m2 Pintat de element tubular vertical d'acer galvanitzat, amb pintura
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat, amb tractament previ de rascat i neteja de la
superficie (P - 84)

16,95697,54 1.653,89

2 FBBTM005 u Monòlit per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya,
de dimencions 470x100 cm amb la informació adequada de
l'estació, inclosa la excavació, cimentació de soport i montatge
del monòlit a terra, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya (P - 114)

1,0003.650,00 3.650,00

3 FBBTR002 u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 150x800 mm amb la
informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya (P - 116)

5,00096,00 480,00

4 FBBTSE01 u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 118)

20,00013,20 264,00

5 FBBTVI01 u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, amb la informació adequada de l'estació, fonamentada
a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat
de Cataunya (P - 122)

1,0002.140,00 2.140,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.18.02.03 8.187,89

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL LA SEU D'URGELL11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 194)

25,00019,99 499,75

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 196)

11,63734,43 400,66

3 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 200)

9,07525,20 228,69

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció

0,4708,10 3,81

EUR
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o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 198)

5 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 203)

0,585-26,64 -15,58

6 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 204)

1,5070,09 0,14

CAPÍTOLTOTAL 01.GR.11 1.117,47

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL OLOT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 194)

50,00019,99 999,50

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 196)

15,81534,43 544,51

3 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 200)

15,63925,20 394,10

4 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 203)

0,034-26,64 -0,91

5 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 204)

0,1420,09 0,01

CAPÍTOLTOTAL 01.GR.12 1.937,21

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL TORROELLA DE MONTGRÍ13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 194)

25,00019,99 499,75

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 196)

4,50834,43 155,21

3 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P

4,48225,20 112,95

EUR
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- 200)

4 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 203)

0,026-26,64 -0,69

CAPÍTOLTOTAL 01.GR.13 767,22

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL SABADELL14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 194)

100,00019,99 1.999,00

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 196)

0,16534,43 5,68

3 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 195)

580,5389,46 5.491,89

4 I2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 199)

580,53817,00 9.869,15

5 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 203)

0,165-26,64 -4,40

CAPÍTOLTOTAL 01.GR.14 17.361,32

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL BLANES15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 194)

25,00019,99 499,75

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 196)

10,29634,43 354,49

3 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 195)

22,0009,46 208,12

4 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 197)

5,3000,00 0,00

5 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de

3,7088,10 30,03

EUR
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Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 198)

6 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 203)

1,288-26,64 -34,31

7 I2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 199)

22,00017,00 374,00

CAPÍTOLTOTAL 01.GR.15 1.432,08

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL VIC16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 194)

50,00019,99 999,50

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 196)

0,55834,43 19,21

3 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 195)

289,8479,46 2.741,95

4 I2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 199)

4,35817,00 74,09

5 I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 201)

285,4895,01 1.430,30

6 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 203)

0,558-26,64 -14,87

CAPÍTOLTOTAL 01.GR.16 5.250,18

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL SANT FELIU DE PALLEROLS17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 194)

125,00019,99 2.498,75

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 196)

57,79834,43 1.989,99

EUR
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3 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 195)

20,5199,46 194,11

4 I2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 199)

55,24917,00 939,23

5 I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 201)

0,9245,01 4,63

6 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 200)

19,59525,20 493,79

7 I2RA84M0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 202)

0,7900,00 0,00

8 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 203)

1,759-26,64 -46,86

CAPÍTOLTOTAL 01.GR.17 6.073,64

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL TOSSA DE MAR18

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 194)

25,00019,99 499,75

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 196)

18,18034,43 625,94

3 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 200)

6,00325,20 151,28

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 198)

1,6558,10 13,41

5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 197)

5,9210,00 0,00

6 I2RA84M0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de

0,8870,00 0,00
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construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 202)

7 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 203)

0,553-26,64 -14,73

8 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 204)

3,1610,09 0,28

CAPÍTOLTOTAL 01.GR.18 1.275,93

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SEGURETAT I SALUTSS
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 175)

102,0000,23 23,46

2 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 179)

25,00018,47 461,75

3 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 181)

25,00016,87 421,75

4 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 174)

35,0005,47 191,45

5 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt
agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 178)

25,0007,92 198,00

6 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 180)

15,00055,28 829,20

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
176)

15,00021,07 316,05

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 177)

50,0001,56 78,00

CAPÍTOLTOTAL 01.SS.01 2.519,66

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SEGURETAT I SALUTSS
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 191)

75,0005,89 441,75

2 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 189) 50,0006,74 337,00

EUR
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3 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 190)

490,0001,24 607,60

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 185)

250,0002,94 735,00

5 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs (P - 182)

22,0008,83 194,26

6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 183)

80,0005,85 468,00

7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 184)

125,0002,46 307,50

8 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 186)

8,00036,81 294,48

9 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 187)

8,00035,71 285,68

10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 188)

8,00029,37 234,96

11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 192)

8,00047,97 383,76

CAPÍTOLTOTAL 01.SS.03 4.289,99

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA SEGURETAT I SALUTSS
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l.
i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(P - 193)

8,000144,33 1.154,64

CAPÍTOLTOTAL 01.SS.04 1.154,64

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA PARTIDES ALÇADESVA
CAPÍTOL ACCIÓ CULTURALAC

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

1,0007.476,93 7.476,93

CAPÍTOLTOTAL 01.VA.AC 7.476,93

EUR
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OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA PARTIDES ALÇADESVA
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADESPA

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA1U0IM pa Partida alçada a justificar per a contingència d'obres no
evaluades en el present projecte, no detectades durant la
redacció del projecte  (P - 0)

1,00097.424,33 97.424,33

2 XPA1U0ED pa Partida alçada a justificar per a reparació a criteri de la Direcció
de l'Obra, d'elements estructurals o sistemes de drenatge per
aparició de patologíes no detectades durant la redacció del
projecte (P - 0)

1,0003.738,46 3.738,46

3 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la realització de les obres, segons Llei
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de
setembre de 1993 (P - 0)

1,0003.738,46 3.738,46

CAPÍTOLTOTAL 01.VA.PA 104.901,25

OBRA PRESSUPOST  TA-16248-LOT 01 AUTOBUSOS01
ESTACIÓ/PARTIDA PARTIDES ALÇADESVA
CAPÍTOL SEGURETAT VIALSV

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 214)

1,0007.476,93 7.476,93

CAPÍTOLTOTAL 01.VA.SV 7.476,93

EUR
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NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.11.01.01 REIXA DRENATGE 812,16
Subcapítol 01.11.01.02 JUNTA DE L'APARCAMENT 84,63
Subcapítol 01.11.01.03 MARQUESINA 56.336,29
Subcapítol 01.11.01.04 SENYALITZACIÓ 5.511,79
Subcapítol 01.11.01.05 MOBILIARI 4.478,40

01.11.01 URBANITZACIÓCapítol 67.223,27

Subcapítol 01.11.02.01 LAVABOS 4.391,58
Subcapítol 01.11.02.02 TAQUILLA 6.700,00
Subcapítol 01.11.02.03 SALA D'ESPERA 5.697,66

01.11.02 ARQUITECTURACapítol 16.789,24

Subcapítol 01.12.01.01 DEGOTERS AL SOSTRE 10.293,66
Subcapítol 01.12.01.02 DEFECTES AL SOTA SOSTRE INFERIOR 1.106,57
Subcapítol 01.12.01.03 DEFECTES DE PINTURA, PILARS I TIRANTS 2.501,36
Subcapítol 01.12.01.04 DEGOTERS SOTA LA MARQUESINA 6.815,90
Subcapítol 01.12.01.07 DESGUÀS BANY 322,69
Subcapítol 01.12.01.11 NOVA MARQUESINA DE VIDRE 1.500,00

01.12.01 EDIFICACIÓCapítol 22.540,18

Subcapítol 01.12.02.05 NOVES LLUMS SOTA MARQUESINA 3.300,00
Subcapítol 01.12.02.06 BASSA AL PAS DE ZEBRA 805,65
Subcapítol 01.12.02.08 ESCLETXA AL CARRER SECRETARI DAUNÍS 386,23
Subcapítol 01.12.02.09 ACABTS INFERIORS COLUMNES 766,35
Subcapítol 01.12.02.10 SANEIG FLONJALL PAS VIANANTS 510,17

01.12.02 URBANITZACIÓCapítol 5.768,40

Subcapítol 01.12.03.12 REPOSICIÓ RETOLS ESTACIÓ 840,40
Subcapítol 01.12.03.13 SENYALITZACIÓ VIAL 116,46

01.12.03 SENYALITZACIÓCapítol 956,86

Subcapítol 01.13.02.01 MARQUESINA 5.754,60
Subcapítol 01.13.02.02 MUR 4.167,57

01.13.02 MARQUESINA I MURCapítol 9.922,17

Subcapítol 01.14.04.01 SENYALITAZACIÓ ESTACIÓ 17.956,96
Subcapítol 01.14.04.02 SENYALITAZACIÓ VIAL 722,99

01.14.04 SENYALITAZACIÓCapítol 18.679,95

Subcapítol 01.15.01.01 ENCINTAT 10.331,20
Subcapítol 01.15.01.02 ENLLUMENAT 18.151,44
Subcapítol 01.15.01.03 DEFENSES DE FORMIGÓ I VORADES 1.000,00
Subcapítol 01.15.01.04 FONT 1.229,70
Subcapítol 01.15.01.05 PALMERES 1.480,70
Subcapítol 01.15.01.06 APARCAMENT DE BICICLETES 2.073,89
Subcapítol 01.15.01.07 SENYALITZACIÓ ESTACIÓ 10.986,00
Subcapítol 01.15.01.08 BANCS 5.228,40
Subcapítol 01.15.01.09 PANELLS PUBLICITARIS 453,22

01.15.01 URBANITZACIÓCapítol 50.934,55

Subcapítol 01.15.02.01 MARQUESINA 3.500,00
Subcapítol 01.15.02.02 MUR CORTINA 15.162,38
Subcapítol 01.15.02.03 LAVABOS 2.200,76
Subcapítol 01.15.02.04 PORTES 3.881,62
Subcapítol 01.15.02.05 CORTINA PROTECCIÓ SOLAR 4.766,40

01.15.02 ACTUACIONS A L'EDIFICICapítol 29.511,16

Subcapítol 01.18.01.01 PAVIMENTACIÓ 7.267,75
Subcapítol 01.18.01.02 ENLLUMENAT 2.985,60
Subcapítol 01.18.01.03 MARCAS VIALS I VORADES 3.564,59
Subcapítol 01.18.01.04 AMBIT DELS LAVABOS EXTERIORS 674,52
Subcapítol 01.18.01.05 APARCAMENT BICICLETES I PETIT MOBILIARI 2.493,09
Subcapítol 01.18.01.06 RETIRADA DE PANELLS 4.752,26
Subcapítol 01.18.01.09 SENYALITZACIÓ 420,46

01.18.01 URBANITZACIÓCapítol 22.158,27
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Subcapítol 01.18.02.01 MARQUESINA 19.032,86
Subcapítol 01.18.02.02 FAÇANES E INTERIORS 3.833,16
Subcapítol 01.18.02.03 ANDANES 8.187,89

01.18.02 ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANESCapítol 31.053,91

275.537,96

NIVELL 3: CAPÍTOL Import
Capítol 01.11.01 URBANITZACIÓ 67.223,27
Capítol 01.11.02 ARQUITECTURA 16.789,24

01.11 LA SEU D'URGELLESTACIÓ/PARTIDA 84.012,51

Capítol 01.12.01 EDIFICACIÓ 22.540,18
Capítol 01.12.02 URBANITZACIÓ 5.768,40
Capítol 01.12.03 SENYALITZACIÓ 956,86
Capítol 01.12.04 MOBILIARI 4.478,40

01.12 OLOTESTACIÓ/PARTIDA 33.743,84

Capítol 01.13.01 TANCAMENT PROTECCIÓ AL VENT 3.953,07
Capítol 01.13.02 MARQUESINA I MUR 9.922,17
Capítol 01.13.03 BANCS 3.754,59
Capítol 01.13.04 SENYALITZACIÓ 4.305,20
Capítol 01.13.05 MOBILIARI 4.160,69

01.13 TORROELLA DE MONTGRÍESTACIÓ/PARTIDA 26.095,72

Capítol 01.14.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 17.889,01
Capítol 01.14.02 PAVIMENTACIÓ 119.158,72
Capítol 01.14.03 DRENATGE 2.315,26
Capítol 01.14.04 SENYALITAZACIÓ 18.679,95
Capítol 01.14.05 MOBILIARI 6.717,60

01.14 SABADELLESTACIÓ/PARTIDA 164.760,54

Capítol 01.15.01 URBANITZACIÓ 50.934,55
Capítol 01.15.02 ACTUACIONS A L'EDIFICI 29.511,16

01.15 BLANESESTACIÓ/PARTIDA 80.445,71

Capítol 01.16.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 5.041,23
Capítol 01.16.02 PAVIMENTACIÓ 36.700,88
Capítol 01.16.03 SENYALITZACIÓ 10.845,89
Capítol 01.16.04 MOBILIARI URBÀ 5.417,04

01.16 VICESTACIÓ/PARTIDA 58.005,04

Capítol 01.17.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 4.628,27
Capítol 01.17.02 PAVIMENTACIÓ 20.019,08
Capítol 01.17.03 ACABATS I INSTAL·LACIONS 54.396,03
Capítol 01.17.04 MOBILIARI URBÀ 2.239,20
Capítol 01.17.VA VARIS 3.100,00

01.17 SANT FELIU DE PALLEROLSESTACIÓ/PARTIDA 84.382,58

Capítol 01.18.01 URBANITZACIÓ 22.158,27
Capítol 01.18.02 ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANES 31.053,91

01.18 TOSSA DE MARESTACIÓ/PARTIDA 53.212,18

Capítol 01.GR.11 LA SEU D'URGELL 1.117,47
Capítol 01.GR.12 OLOT 1.937,21
Capítol 01.GR.13 TORROELLA DE MONTGRÍ 767,22
Capítol 01.GR.14 SABADELL 17.361,32
Capítol 01.GR.15 BLANES 1.432,08
Capítol 01.GR.16 VIC 5.250,18
Capítol 01.GR.17 SANT FELIU DE PALLEROLS 6.073,64
Capítol 01.GR.18 TOSSA DE MAR 1.275,93

01.GR GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA 35.215,05

Capítol 01.SS.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.519,66
Capítol 01.SS.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.289,99
Capítol 01.SS.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.154,64

EUR
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LOT 1

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

01.SS SEGURETAT I SALUTESTACIÓ/PARTIDA 7.964,29

Capítol 01.VA.AC ACCIÓ CULTURAL 7.476,93
Capítol 01.VA.PA PARTIDES ALÇADES 104.901,25
Capítol 01.VA.SV SEGURETAT VIAL 7.476,93

01.VA PARTIDES ALÇADESESTACIÓ/PARTIDA 119.855,11

747.692,57

NIVELL 2: ESTACIÓ/PARTIDA Import
ESTACIÓ/PARTIDA 01.11 LA SEU D'URGELL 84.012,51
ESTACIÓ/PARTIDA 01.12 OLOT 33.743,84
ESTACIÓ/PARTIDA 01.13 TORROELLA DE MONTGRÍ 26.095,72
ESTACIÓ/PARTIDA 01.14 SABADELL 164.760,54
ESTACIÓ/PARTIDA 01.15 BLANES 80.445,71
ESTACIÓ/PARTIDA 01.16 VIC 58.005,04
ESTACIÓ/PARTIDA 01.17 SANT FELIU DE PALLEROLS 84.382,58
ESTACIÓ/PARTIDA 01.18 TOSSA DE MAR 53.212,18
ESTACIÓ/PARTIDA 01.GR GESTIÓ DE RESIDUS 35.215,05
ESTACIÓ/PARTIDA 01.SS SEGURETAT I SALUT 7.964,29
ESTACIÓ/PARTIDA 01.VA PARTIDES ALÇADES 119.855,11

01 Pressupost  TA-16248-Lot 01 AUTOBUSOSObra 747.692,57

747.692,57

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost TA-16248-Lot 01 AUTOBUSOS 747.692,57

747.692,57

EUR
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Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 2
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 1

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
AMPOSTAESTACIÓ/PARTIDA 21
OBRA CIVILCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Execució de l'obra civil corresponent a l'estesa d'escomesa telefònica segons pressupost adjunt a l'annex de projecte 1 GPC004OC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
AMPOSTAESTACIÓ/PARTIDA 21
PORTES ESTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs a realitzar per a la reparació de porta peatonal d'accés a l'estació segons pressupost adjunt a l'annex de projecte1 EAZZ0002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
AMPOSTAESTACIÓ/PARTIDA 21
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

1 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
AMPOSTAESTACIÓ/PARTIDA 21
SENYALITZACIÓ ESTACIÓCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

1 FBBTV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 A les portes de vidre 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR

Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 2
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 2

u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura
blanca i retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

2 GBBU0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
TORTOSAESTACIÓ/PARTIDA 22
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 F2194U32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Superfície

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1,000 2.780,760 2.780,760

C4 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#5 Rasa per desguàs de coberta 1,000 0,400 0,360 0,144

TOTAL AMIDAMENT 2.780,904

m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió2 G2193A05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Encintat d'entrada 1,000 46,000 46,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 46,000 46,000

C#*D#*E#*F#4 Andanes 2,000 11,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 114,000

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 G2212101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1,000 2.780,760 0,400 1.112,304

TOTAL AMIDAMENT 1.112,304

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM4 G2243011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Superfície

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1,000 2.780,760 2.780,760

EUR



Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 2
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 2.780,760

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

5 G2194JE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Rasa per desguàs de coberta 4,500 0,400 1,800

TOTAL AMIDAMENT 1,800

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6 G2225432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Rasa per desguàs de coberta 5,500 0,400 0,750 1,650

TOTAL AMIDAMENT 1,650

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

7 G228560F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Rasa per desguàs de coberta 5,500 0,400 0,160 0,352

TOTAL AMIDAMENT 0,352

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
TORTOSAESTACIÓ/PARTIDA 22
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM1 G921202J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Subbase pav.formigó Unitats Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1,000 2.780,760 0,250 695,190

C4 Subbse rigola Unitats Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#5 Encintat d'entrada 1,000 46,000 0,200 9,200

C#*D#*E#*F#6 1,000 46,000 0,200 9,200

C#*D#*E#*F#7 Andanes 2,000 11,000 0,200 4,400

TOTAL AMIDAMENT 717,990

m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i vibrat amb pavimentadora

2 G9371151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 2
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C1 Base pav. formigó Unitats Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1,000 2.780,760 0,150 417,114

TOTAL AMIDAMENT 417,114

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

3 G9715F11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Encintat d'entrada 1,000 46,000 0,300 0,250 3,450

C#*D#*E#*F#3 1,000 46,000 0,300 0,250 3,450

C#*D#*E#*F#4 Andanes 2,000 11,000 0,200 0,250 1,100

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

4 G97433EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Encintat d'entrada 1,000 46,000 46,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 46,000 46,000

TOTAL AMIDAMENT 92,000

m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

5 G97422EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Andanes 2,000 11,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera

6 G9Z4UC10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Superfície

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1,000 2.780,760 2.780,760

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2.780,760

m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat,
acabat superficial, formació de junts mitjançant peces de plàstic model JRI+4 de l'empressa Farobel o equivalent, i totes
les feines adients

7 G9GAX022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#2 Paviment d'estació 1,000 2.780,760 0,250 695,190

EUR



Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 2
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 695,190

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
TORTOSAESTACIÓ/PARTIDA 22
DRENATGECAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i tapa per a pou de registre existent a l'obra, amb compressor, col·locat
amb morter

1 GDDZRE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Pou existent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i reixa per a embornal existent a l'obra, amb compressor, col·locat amb
morter

2 GD5ZRE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Embornal existent 1,000 1,000

3 REIXA:

C#*D#*E#*F#4 Embornals contigus 3,000 3,000

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

3 GD7F4575

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Tub per desguàs de coberta 5,500 5,500

TOTAL AMIDAMENT 5,500

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

4 G31511H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Recobriment de tub Longitud Secció

C#*D#*E#*F#2 Tub per desguàs de coberta 5,500 0,152 0,836

TOTAL AMIDAMENT 0,836

m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM5 G921202J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

C1 Reposició de paviment desguàs de
coberta:

Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Pav. llambordins 1,000 0,400 0,200 0,080

TOTAL AMIDAMENT 0,080

m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i vibrat amb pavimentadora

6 G9371151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reposició de paviment desguàs de
coberta:

Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Pav. llambordins 1,000 0,400 0,150 0,060

C#*D#*E#*F#3 Pav. panot 4,500 0,400 0,150 0,270

TOTAL AMIDAMENT 0,330

m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material
al 98% del PM

7 G931R01J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reposició de paviment desguàs de
coberta:

Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Pav. llambordins 1,000 0,400 0,050 0,020

TOTAL AMIDAMENT 0,020

m2 Paviment de llambordins de formigó de forma regular de 11,2x22,5cm i 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

8 F9F1421A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reposició de paviment desguàs de
coberta:

Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Pav. llambordins 1,000 0,400 0,400

TOTAL AMIDAMENT 0,400

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

9 G9E1F11H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reposició de paviment desguàs de
coberta:

Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Pav. panot 4,500 0,400 1,800

TOTAL AMIDAMENT 1,800

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
TORTOSAESTACIÓ/PARTIDA 22
SENYALITZACIÓ ESTACIÓCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 2
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 7

u Monòlit per a itinerari d'intercanvi a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions 285x35x10cm amb
la informació adequada de l'estació, inclosa la excavació, cimentació de soport i montatge del monòlit a terra, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

1 FBBTM001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Façana sud 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 En portes de vidre dobles 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, en frontal d'aparcament de bicicletes
existent, totalment col·locada

3 F6A2X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Protecció de Aparcament de bicicletes 1,000 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x 45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

4 GBBU0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Andanes 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions 100 x 468 cm, en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina per fixació a terra. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

5 GBBU0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Accés 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de dimensions 200 x 40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

6 GBBU0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Accessos 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, amb la informació adequada de l'estació,
fonamentada a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

7 FBBTVI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura
blanca i retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

8 GBBU0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
TORTOSAESTACIÓ/PARTIDA 22
PORTES ESTACIÓCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs a realitzar per a la sustitució de portes d'estació d'autobus segons estudi detallat a projecte1 EAZZ0003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
TORTOSAESTACIÓ/PARTIDA 22
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

1 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Suport isquiàtic 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a
la unió amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar
equivalent aprovat per FGC, col·locat amb fixacions mecàniques

2 EQF1U8B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
QUATRE CAMINSESTACIÓ/PARTIDA 23
PARADA 1CAPÍTOL 01
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1 F2194JG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 2,500 37,500

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 2,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 71,500

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió2 G2212101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Alçada

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 2,500 0,380 14,250

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 2,000 0,380 12,920

C6 Superfície Gruix

7 Preparació de talut:

C#*D#*E#*F#8 Sentit TGN 72,000 0,300 21,600

C#*D#*E#*F#9 Sentit BCN 96,000 0,300 28,800

TOTAL AMIDAMENT 77,570

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM3 G2243011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Longitud Ample

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 2,500 37,500

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 2,000 34,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 71,500

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

4 F2192C05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Longitud

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics5 F2241010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície

2 Preparació de talut:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 72,000 72,000

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 96,000 96,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

u Arrencada de marquesina per a parada de bus, existent en la parada actual i carregada en camió per a transport a diposit
de material adecuat. Inclou reposició de paviment. 

6 FGIAB001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
QUATRE CAMINSESTACIÓ/PARTIDA 23
PARADA 1CAPÍTOL 01
PAVIMENTACIÓSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM1 G921202J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Base pav. llambordins Longitud Ample Alçada

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 2,500 0,250 9,375

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 2,000 0,250 8,500

EUR
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C C#*D#*E#*F#6 Longitud Ample Gruix

7 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#8 Sentit TGN 15,000 0,300 0,200 0,900

C#*D#*E#*F#9 Sentit BCN 17,000 0,300 0,200 1,020

TOTAL AMIDAMENT 19,795

m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i vibrat amb pavimentadora

2 G9371151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Base pav. llambordins Longitud Ample Alçada

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 2,500 0,150 5,625

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 2,000 0,150 5,100

TOTAL AMIDAMENT 10,725

m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material
al 98% del PM

3 G931R01J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Alçada

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 2,500 0,050 1,875

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 2,000 0,050 1,700

TOTAL AMIDAMENT 3,575

m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 5 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

4 F9F1C111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Base pav. llambordins Unitats Longitud Ample

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 2,500 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 2,000 0,000 0,000

5 A descontar pav. estriat per a invidents

C#*D#*E#*F#6 Sentit TGN -1,000 10,000 1,000 -10,000

C#*D#*E#*F#7 Sentit BCN -1,000 15,000 1,000 -15,000

C10 Superfície

11 Preparació de talut:

C#*D#*E#*F#12 Sentit TGN 72,000 72,000

C#*D#*E#*F#13 Sentit BCN 96,000 96,000

TOTAL AMIDAMENT 143,000

m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 5 cm de gruix, acabat estriat sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat per a encaminaments para invidents

5 F9F1X112

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Base pav. llambordins Longitud Ample

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 12,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 14,000 1,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

6 G9715F11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Gruix

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 0,300 0,250 1,125

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 0,300 0,250 1,275

TOTAL AMIDAMENT 2,400

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

7 G97433EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

8 G965P7D9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

9 F9365H51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Superfície Alçada

2 Sobre talut:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 72,000 0,200 14,400

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 96,000 0,200 19,200

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 33,600

m2 Ancoratge de revestiment de llambordins a talús10 G3LA000Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície

2 Sobre talut:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 72,000 72,000

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 96,000 96,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

m Coronament de paret amb peça de dimencions 60x30x3 cm de pedra granítica, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra

11 E8J4U04Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Coronació murete sentit TGN 2,000 12,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
QUATRE CAMINSESTACIÓ/PARTIDA 23
PARADA 1CAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria 1-2 mm1 K45RU500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud PI Alçada

C#*D#*E#*F#2 Sentit TGN 4,000 0,600 3,141 6,000 45,230

C#*D#*E#*F#3 Sentit BCN 4,000 0,600 3,141 6,000 45,230

TOTAL AMIDAMENT 90,460

m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació
antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

2 M8B41110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud PI Alçada

C#*D#*E#*F#2 Sentit TGN 4,000 0,600 3,141 6,000 45,230

C#*D#*E#*F#3 Sentit BCN 4,000 0,600 3,141 6,000 45,230

TOTAL AMIDAMENT 90,460

m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

3 H6452131

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Sentit TGN 1,000 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 Sentit BCN 1,000 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
QUATRE CAMINSESTACIÓ/PARTIDA 23
PARADA 1CAPÍTOL 01
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Col·locació de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus Led Line TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o
equivalent per a exteriors amb reflector d'alumini extrusionat 6060 T6 anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º,
amb cos de fosa d'alumini, vidre pla temperat de tancament de 4 mm, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24 làmpades led de fluxe útil total a 25ºC de
20131 lm i current de funcionament de 600mA Ta +40ºC, amb els accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el
material per al montatge i la col·locació del projector, el ferratge, l'acondicionament de la estructura o parament on
s'ubicarà, el cable de connexió a xarxa, instal·lat, inclou el transport de material al lloc de tractament i revalorització de
residus corresponent

1 FHQC1G8V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Nous projuectors: Unitats

C#*D#*E#*F#2 Sentit TGN 3,000 3,000

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
QUATRE CAMINSESTACIÓ/PARTIDA 23
PARADA 1CAPÍTOL 01
SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Poste direccional per a itinerari d'intercanvi de transports en estació d'autobus, amb panels identificadors direccionals de
transposts en l'intercanvi de 670x150 mm rotulat a dues cares,peça d'unió i punta esbiaxada i suport de tub d'acer
galvanitzat de 80 mm de D, 3.500 mm d'alçada amb acabats i rotulació en 900 mm, inclosa excavació, cimentació de
soport i muntatge de la banderola, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

1 FBBTD001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Monòlit per a itinerari d'intercanvi a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions 285x35x10cm amb
la informació adequada de l'estació, inclosa la excavació, cimentació de soport i montatge del monòlit a terra, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTM001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Sentit BCN 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Aparcamant Renfe 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 150x800 mm
amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons indicacions
de la Generalitat de Cataunya

3 FBBTR002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Ascensor sentit TGN 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Ascensor sentit BCN 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 250x1000
mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Cataunya

4 FBBTR003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Vestíbol Estació Ferrocarils 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 400x2.670
mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Cataunya

5 FBBTR004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Vestíbol Estació Ferrocarils 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Marca vial de 300x600 mm amb pintura de llarga durada i aplicació en calent amb quatre colors diferents, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

6 FBBTSH01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 accés entre parada de bus i estació
ferrocarril

6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

7 FBBTV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 2
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 16

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Andana sentit BCN 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Andana sentit TGN 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
QUATRE CAMINSESTACIÓ/PARTIDA 23
PARADA 1CAPÍTOL 01
MOBILIARISUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

1 FQ11U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Sobre coronació murete sentit BCN 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Sobre coronació murete sentit TGN 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

2 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Sobre coronació murete sentit BCN 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sobre coronació murete sentit TGN 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
QUATRE CAMINSESTACIÓ/PARTIDA 23
PARADA 2CAPÍTOL 03
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

1 F2226121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Canalització 2,000 4,000 0,600 1,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

2 F2285R00

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Canalització 2,000 4,000 0,600 0,600 2,880

TOTAL AMIDAMENT 2,880

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

3 F228510F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Canalització 2,000 4,000 0,600 0,400 1,920

TOTAL AMIDAMENT 1,920

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

4 FDG52357

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 Canalització 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

5 FHM11L22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Sentit BCN 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de escomesa elèctrica mitjançant panell fotovoltaic per a col·locació sobre bàcul, inclòs
l'equip de d'acumulació d'energia, la cèdula de regulació d'arrancada i parada i elements addicionels pel correcte
funcionament, detallada en caracteristiques i pressupost en el corresponent annex de projecte

6 FGGP0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Sentit BCN 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Treballs a realitzar per a connexió d'instal·lació de placa fotovoltàica a marquesina existent i gestions i permisos pertinents
per a un correcte funcionament

7 FGIAL002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 A la parada de cada sentit 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
QUATRE CAMINSESTACIÓ/PARTIDA 23
PARADA 2CAPÍTOL 03
SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Poste direccional per a itinerari d'intercanvi de transports en estació d'autobus, amb panels identificadors direccionals de
transposts en l'intercanvi de 670x150 mm rotulat a dues cares,peça d'unió i punta esbiaxada i suport de tub d'acer
galvanitzat de 80 mm de D, 3.500 mm d'alçada amb acabats i rotulació en 900 mm, inclosa excavació, cimentació de
soport i muntatge de la banderola, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

1 FBBTD001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Andana sentit BCN 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Andana sentit TGN 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
REUSESTACIÓ/PARTIDA 24
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
VIDRES CLARABOIA I MARQUESINASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i descens/elevació de vidre a alçada inferior a 10 m
mitjançant grua, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1 K2157TVY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Vidres claraboia 12,000 3,000 0,500 18,000

C#*D#*E#*F#3 Vidres marquesina 5,000 3,000 0,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 25,500

m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim2 K4DE1900

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Vidres marquesina 5,000 3,000 3,000 12,000 540,000

TOTAL AMIDAMENT 540,000

m2 Subministra i col·locació de vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC, inclós la elevació/descens de material a punt de montatge mitjansant grua

3 EC13370Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Vidres claraboia 22,000 3,000 0,500 33,000

C#*D#*E#*F#3 Vidres marquesina 10,000 3,000 0,500 15,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
REUSESTACIÓ/PARTIDA 24
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
REIXA VENTILACIÓ BANYSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Retirada d'element de reixa de ventilació, per mitjans manuals, càrrega a camió o contenidor1 E21QY001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Ventilació de lavabo 1,000 0,500 0,250 0,125

TOTAL AMIDAMENT 0,125

m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

2 EB32U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Ventilació de lavabo 1,000 0,500 0,250 0,125

TOTAL AMIDAMENT 0,125

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
REUSESTACIÓ/PARTIDA 24
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
CANALÓ RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge de canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2 mm, de perfil en U amb ales, per mitjans
manuals, càrrega a camió o contenidor

1 E21Q25DY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Recollida d'aigües entre marquesines 17,390 17,390

C#*D#*E#*F#3 de 20 cm 101,400 101,400

C5 Longitud

C#*D#*E#*F#6 Recollida d'aigües entre marquesines 70,390 70,390

7 de 40 cm

TOTAL AMIDAMENT 189,180

EUR
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m Canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2 mm, de perfil en U de 50 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials/soldada i connectada al baixant

2 E5ZJ25DY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Recollida d'aigües entre marquesines 17,390 17,390

C#*D#*E#*F#3 de 20 cm de base 101,400 101,400

TOTAL AMIDAMENT 118,790

m Canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2 mm, de perfil en U amb ales de 100 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

3 E5ZJ25DZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Recollida d'aigües entre marquesines 70,390 70,390

3 de 40 cm de base

TOTAL AMIDAMENT 70,390

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
REUSESTACIÓ/PARTIDA 24
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
FALDÓ FAÇANASUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

1 E44Z5A25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 kg/m Longitud Unitats

C#*D#*E#*F#2 Perfil en L 100+50x3 mm 3,530 51,640 2,000 364,578

C#*D#*E#*F#3 3,530 3,180 2,000 22,451

TOTAL AMIDAMENT 387,029

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
REUSESTACIÓ/PARTIDA 24
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
PINTAT DE CANALÓ, SOPORTS I PILARSSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i preparació de la superfície de parament metàl·lic per a pintat posterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de
material resultant a contenidor 

1 E894A00A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PILARS Unitats PI Diàmetre Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Filera estacio 8,000 3,140 0,200 3,700 18,589

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Filera central 8,000 3,140 0,200 3,700 18,589

C#*D#*E#*F#4 12,000 3,140 0,200 3,700 27,883

C#*D#*E#*F#5 Filera carrer 12,000 3,140 0,200 3,700 27,883

C7 SOPORT CANALÓ base 20 cm Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#8 Recollida d'aigües entre marquesines 1,000 17,390 0,200 3,478

C#*D#*E#*F#9 1,000 17,390 0,150 2,609

C#*D#*E#*F#10 1,000 101,400 0,200 20,280

C#*D#*E#*F#11 1,000 101,400 0,150 15,210

C13 SOPORT CANALÓ base 40 cm Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#14 Recollida d'aigües entre marquesines 1,000 70,390 0,400 28,156

TOTAL AMIDAMENT 162,677

m2 Pintat de parament metàl·lic d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat2 E894A0MY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PILARS Unitats PI Diàmetre Alçada

C#*D#*E#*F#2 Filera estacio 8,000 3,140 0,200 3,700 18,589

C#*D#*E#*F#3 Filera central 8,000 3,140 0,200 3,700 18,589

C#*D#*E#*F#4 12,000 3,140 0,200 3,700 27,883

C#*D#*E#*F#5 Filera carrer 12,000 3,140 0,200 3,700 27,883

C7 SOPORT CANALÓ base 20 cm Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#8 Recollida d'aigües entre marquesines 1,000 17,390 0,200 3,478

C#*D#*E#*F#9 costat vist 1,000 17,390 0,150 2,609

C#*D#*E#*F#10 Recollida d'aigües entre marquesines 1,000 101,400 0,200 20,280

C#*D#*E#*F#11 costat vist 1,000 101,400 0,150 15,210

C13 SOPORT CANALÓ base 40 cm Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#14 Recollida d'aigües entre marquesines 1,000 70,390 0,400 28,156

TOTAL AMIDAMENT 162,677

m2 Aplicació de solució Rilsan para proyecció sobre la superficie de la pesa metàl·lica contra corrosió amb pistola neumàtica
amb calentament previ a una temperatura entre 250-280oC, segons norma EN10310

3 E894A0MR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PILARS Unitats PI Diàmetre Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Filera estacio 8,000 3,140 0,200 0,500 2,512

C#*D#*E#*F#3 Filera central 8,000 3,140 0,200 0,500 2,512

C#*D#*E#*F#4 12,000 3,140 0,200 0,500 3,768

C#*D#*E#*F#5 Filera carrer 12,000 3,140 0,200 0,500 3,768

TOTAL AMIDAMENT 12,560

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
REUSESTACIÓ/PARTIDA 24
URBANITZACIÓCAPÍTOL 02
ANIVELLACIÓ PAVIMENTSUBCAPÍTOL 05

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

1 F2194AL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Total

C#*D#*E#*F#2 Paviment a anivellar 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM2 E921201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#2 Paviment a anivellar, regularitzacio de
nivell

9,000 0,050 0,450

TOTAL AMIDAMENT 0,450

m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic3 E9G11AB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Total

C#*D#*E#*F#2 Paviment a anivellar 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
REUSESTACIÓ/PARTIDA 24
URBANITZACIÓCAPÍTOL 02
REIXA DESGUÀS - BAIXANT DE LA FONTSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

1 F2194AL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Reixa interceptora 1,500 0,350 0,525

C#*D#*E#*F#3 Connexió 1,500 0,350 0,525

TOTAL AMIDAMENT 1,050

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

2 F222162A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Reixa interceptora 1,500 0,350 0,300 0,158

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Connexió 1,500 0,350 0,300 0,158

TOTAL AMIDAMENT 0,316

m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

3 FD5K4F08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Reixa interceptora 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 1,500

m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada
m, col·locat ancorat al formigó

4 FD5Z3K3J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Reixa interceptora 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 1,500

u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 3 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre bastiment i unió entre reixa mitjançant cargol

5 FD5Z7GDK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidad/m Longitud

C#*D#*E#*F#2 Reixa interceptora 2,000 1,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Subministrament i col·locació de canonada de PVC de diàmetre nominal 110 mm. i SN 4kN/m2 de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica, incloses les peces especials, accesoris i connexions
col·locat al fons de la rasa

6 FD7F737Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Connexió 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 1,500

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

7 F31521G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Secció

C#*D#*E#*F#2 Connexió 1,500 0,113 0,170

TOTAL AMIDAMENT 0,170

m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic8 E9G11AB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C1 Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Connexió 1,500 0,350 0,525

TOTAL AMIDAMENT 0,525

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
REUSESTACIÓ/PARTIDA 24
URBANITZACIÓCAPÍTOL 02
REIXA RECOLLIDA D'AIGÜES DE PAVIMENTSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

1 F2194AL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 Reixa interceptora 1,500 0,350 0,525

TOTAL AMIDAMENT 0,525

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

2 F222162A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Reixa interceptora 1,500 0,350 0,300 0,158

TOTAL AMIDAMENT 0,158

m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

3 FD5K4F08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Reixa interceptora 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 1,500

m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada
m, col·locat ancorat al formigó

4 FD5Z3K3J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Reixa interceptora 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 1,500

u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 3 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre bastiment i unió entre reixa mitjançant cargol

5 FD5Z7GDK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unidad/m Longitud

C#*D#*E#*F#2 Reixa interceptora 2,000 1,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
REUSESTACIÓ/PARTIDA 24
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions
400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el desmuntatge de l'existent i portada de material a l'abocador i
cànons corresponents

1 FBBTR001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 En portes 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

3 FBBTSI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Andanes numeració 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x 45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

4 GBBU0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Andanes 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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u Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions 100 x 468 cm, en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina per fixació a terra. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

5 GBBU0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Accès 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, amb la informació adequada de l'estació,
fonamentada a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

6 FBBTVI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Interior 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Exterior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura
blanca i retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

7 GBBU0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Zona bicicletes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
REUSESTACIÓ/PARTIDA 24
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

1 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
TARRAGONAESTACIÓ/PARTIDA 25
DESMUNTATGESCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Retirada de monitors a les andanes i reposició de la superfície afectada. Inclou part proporcional de transport a abocador o
centre de valorizació, cànon, mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials pel seu correcte desmuntatge.

1 E21P00RM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
TARRAGONAESTACIÓ/PARTIDA 25
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
REPOSICIÓ VIDEOWALLSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministra de Monitor professional LED 47´´ de alta fiabilidad que formarà part del panell general de l'estació format per
videowall. Resolució FullHD 1920x1080. Tecnologia IPS. Brightness 450 nits. Marc ULTRAFI (4,9mm TOTAL). Pes 16 kg.
Consum 130W. Vesa 600x400. Mesures totals per monitor 1045x590x90mm. S'inclou el bastidor-suport videowall,
l'adaptació del soport a l'estació, la electrònica de control videowall 4x2, el software de l'aplicació, el cableat de potència i
senyal, i altres elements necessaris pel correcte funcionament, segons definició detallada en pressupost adjunt a l'annex
corresponent de projecte.

1 EPGBVW01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Monitor per a videowall 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Instal·lacio de monitors en panell general d'estació videowall, consistent en el desmuntatge de panell actual i transport a la
deixalleria, i el transport de pantalles, muntatge de nou suport, cablejats nous fins videowall, conexionat, configuració de
pantalles, posada en marxa i formació. S'inclou personal, desplaçaments, equipament d'elevació i transport. Totalment
col·locat

2 EPGBVW02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Panell videowall 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
TARRAGONAESTACIÓ/PARTIDA 25
EDIFICACIÓCAPÍTOL 01
REPOSICIÓ PANTALLES SALES INTERIORSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministra de pantalla en sala interior composada per monitor professional 40´´ LED 16:9, d'us intensiu 24/7 per la zona
d'espera interior a les andanes. monitor 40´´ 450 nits, marca Samsung, amb reproductor integrat. (sense carcasa). S'inclou
el suport de paret basculante, el software intern del reproductor, el software a instal·lar en el servidor,elcablejat de potència
i senyalde xarxa, i altres elements necessaris pel correcte funcionament, segons definició detallada en pressupost adjunt a
l'annex corresponent de projecte.

1 EPGBPS01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 En sala interior d'espera 3,000 3,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Instal·lació de 3 monitors en sala interior consistent en el desmuntatge dels actuals i transport a la deixalleria i la instal·lació
dels nous, conexionat de reproductors, alta en el servidor, disseny de formats de sortides i arribades, programació i posada
en marxa, incloent curs de formació en sistema d'informació. S'inclou personal, desplaçaments, equipament d'elevació i
transport. Totalment col·locat

2 EPGBPS02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 En sala interior d'espera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
TARRAGONAESTACIÓ/PARTIDA 25
SENYALITZACIÓ D'ESTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

1 FBBTSI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Andana planta soterrani 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Andana planta baixa 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions 100 x 468 cm, en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina per fixació a terra. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

2 GBBU0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Accès 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de dimensions 200 x 40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

3 GBBU0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Accès 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

4 FBBTV001

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 A les portes 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura
blanca i retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

5 GBBU0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Zona bicicletes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
TARRAGONAESTACIÓ/PARTIDA 25
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

1 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a
la unió amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar
equivalent aprovat per FGC, col·locat amb fixacions mecàniques

2 EQF1U8B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
IGUALADAESTACIÓ/PARTIDA 26
ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219U105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 215,000 215,000

TOTAL AMIDAMENT 215,000

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

2 G219U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Alçada Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 3.249,870 7,000 22.749,090

TOTAL AMIDAMENT 22.749,090

m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G219U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 215,000 215,000

TOTAL AMIDAMENT 215,000

m3 Demolició i excavació fins a 30cm de grava-ciment i tot-u, inclosa la seva càrrega a camió, transport a abocador, cànon
d'abocament i  de l'abocador, i la compactació i preparació del terreny resultant per a rebre la capa superior.

4 G2194AUI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Alçada Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 3.249,870 0,200 649,974

TOTAL AMIDAMENT 649,974

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
IGUALADAESTACIÓ/PARTIDA 26
SERVEISCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge, neteja i acopi a lloc a determinar per la DO, de marc i reixa d'embornal existent. Inclou la reposició o
substitució en cas de estar deteriorada, neteja del pou d'embornal i arrebossat del mateix si és necessari, i tots els equips
auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució de la partida, tot seguint les indicacions de la DO.

1 ED5UAL3K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
IGUALADAESTACIÓ/PARTIDA 26
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

1 G935U022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 649,974 0,300 194,992

TOTAL AMIDAMENT 194,992

m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

2 G96500C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 215,000 215,000

TOTAL AMIDAMENT 215,000

m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

3 G974U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 215,000 215,000

TOTAL AMIDAMENT 215,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell4 G9J1U325

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Alçada Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 3.249,870 3.249,870

TOTAL AMIDAMENT 3.249,870

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou filler i betum modificat.

5 G9H112PI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.249,870 0,070 2,400 545,978

TOTAL AMIDAMENT 545,978

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
IGUALADAESTACIÓ/PARTIDA 26
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 04

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat manual de senyal de zebrejats, zones d'aparcament i altres marques vials,amb pintura de dos components en fred
de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

1 GBA33001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 6,000 0,500 15,000

C#*D#*E#*F#2 5,000 10,000 0,500 25,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 126,000 0,150 37,800

TOTAL AMIDAMENT 77,800

u Pintat de plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda d'acord amb la normativa de l'ajuntament d'Igualada2 GBAU0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
IGUALADAESTACIÓ/PARTIDA 26
SENYALÈCTICACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions 100 x 468 cm, en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina per fixació a terra. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

1 GBBU0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de dimensions 200 x 40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

2 GBBU0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x 45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

3 GBBU0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

EUR
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C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura
blanca i retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

4 GBBU0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge de rètols existents. Inclou part proporcional de transport a abocador o centre de valorizació, cànon, mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials pel seu correcte desmuntatge.

5 GBBU0005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, amb la informació adequada de l'estació,
fonamentada a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

6 FBBTVI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

7 FBBTSI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

8 FBBTSE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
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IGUALADAESTACIÓ/PARTIDA 26
MOBILIARICAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

1 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
VALLSESTACIÓ/PARTIDA 27
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
PAVIMENTACIÓSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica bituminosa a base de betum, resines, elastòmers i
solvent, aplicable en fred, inclosa la neteja prèvia

1 F9R318XX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 reparació esquerdes al paviment de les
andanes

4,000 25,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
VALLSESTACIÓ/PARTIDA 27
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Retirada de panell lluminós de senyalització informativa de 2,00x2,00 m de mida màxima col·locat a paret de suport,
enderroc i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

1 F21QUZ12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 sota rotul estació 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
VALLSESTACIÓ/PARTIDA 27
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
DEFENSES DE FORMIGÓ I VORADESSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Treballs per a la preparació i repintat d'element de defensa de formigó delimitador de recintes i vorades a la zona
d'estacionament

1 FB010001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Diverses zones de l'àmbit 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
VALLSESTACIÓ/PARTIDA 27
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
FONTSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arranjament Font exterior d'acer galvanitzat existent, repàs de pintada amb pintura al polièster o epoxi. 1 FQ31U103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Substitució per l'existent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
VALLSESTACIÓ/PARTIDA 27
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
APARCAMENT BICICLETESSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Acondicionament de aparcament de bicicletes existent, amb capacitat fins a 6 unitats de bicicletes, inclou la pintura a color
a definir per la direcció facultativa amb productes hepoxidics d'exterior, el repàs dels elements d'ancoratge, i el eventual
traslladament del equipament dintre del àmbit de l'estació si s'ecau. totalment acabat.

1 F6A2Z013

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Aparcament de bicicletes 1,000 1,000 1,000 1,000

4 dintre de marquesina principal

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, en frontal d'aparcament de bicicletes
existent, totalment col·locada

2 F6A2X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Protecció de Aparcament de bicicletes 1,000 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR

Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 2
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 36

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
VALLSESTACIÓ/PARTIDA 27
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
RETIRADA DE PANELLSSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Retirada de panell exterior publicitari, iper cualsevol tipus de mitjans, inclos càrrega i transport a abocador controlat,
reposició de superficies de suport dels cartells al seu estat original, arrenjament de paviments, forats, pintats etc...totalment
acabat

1 F21QP001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 AL COSTAT DEL BAR 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 AL COSTAT DE LA ET 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Retirada d'element d'informació, tòtem, exterior, per mitjans manuals, càrrega a camió o contenidor i reposició de paviment
segons entorn de l'element

2 F21QS003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 AL COSTAT DE LA ROTONDA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 AL COSTAT DEL PARKING 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Retirada de poste cub de senyalització amb llegenda antiga de transports de la generalitat de catalunya3 F21QP005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 carrer maria-amb rotonda 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 carrer mariá cantonada vapor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Retirada de panell exterior vitriina fora de norma,per mitjans manuals inclus la càrrega i el transport al abocador cdontrolat.4 F21QP010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 A LES ANDANES 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 AL COSTAT DE LA ET 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
VALLSESTACIÓ/PARTIDA 27
URBANITZACIÓCAPÍTOL 01
SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

1 FBB13351

EUR



Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 2
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 37

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTSE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
VALLSESTACIÓ/PARTIDA 27
ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANESCAPÍTOL 02
MARQUESINASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament i la col·locació de mampara de policarbonat compacte
massis sense càmara de 8 mm de gruix, amb protecció als raigs UV en móduls de dimensió segons col·locació, totalment
acabada i retirada de material a punt d'abocament

1 E6MEU018

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#4 lames a substituir marquesina
autobusos

7,000 1,200 12,750 107,100

C#*D#*E#*F#6 lames a substutuir marquesina taxis 3,000 1,200 6,289 22,640

TOTAL AMIDAMENT 129,740

m2 Retirada de marquesina existent per mitjans mecànics i la retirada de material a punt d'abocament2 F21QZ010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#4 lames a substituir marquesina
autobusos

8,000 1,400 12,750 142,800

C#*D#*E#*F#6 lames a substutuir marquesina taxis 4,000 1,400 6,289 35,218

TOTAL AMIDAMENT 178,018

m2 Neteja d'elements marquesina existents, amb mitjants mecànics, amb protecció dels elements, de manera que no es
perturbi el natural funcionament de l'estació de autobusos. Deixant totes les superficies de la marquesina a punt per
inspecció i/o tractament de acabat final si calgués. amb càrrega, i retirada de material de cualsevol estat, liquid o sòlid a
punt d'abocament controlat.

3 K45RU501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#4 marquesina autobusos cupula 1,000 50,000 5,800 290,000

C#*D#*E#*F#5 marquesina autobusos visera 1,000 30,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#6 marquesina taxis cupula 1,000 35,000 4,800 168,000

C#*D#*E#*F#7 marquesina autobusos visera 1,000 35,000 1,000 35,000
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TOTAL AMIDAMENT 523,000

u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

4 FBBTSUIS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 LONGITUDINAL DE ANDANES 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
VALLSESTACIÓ/PARTIDA 27
ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANESCAPÍTOL 02
FAÇANES E INTERIORSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat1 G898U110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 FAÇANA FRANCESC CATALA 2,000 28,000 4,000 224,000

C#*D#*E#*F#3 FAÇANA APARCAMENT TAXIS 1,000 58,000 5,000 290,000

C#*D#*E#*F#4 ET 4,000 7,000 3,000 84,000

C#*D#*E#*F#5 PARTS POSTERIORS 1,000 35,000 3,000 105,000

C#*D#*E#*F#6 EDIFICIS ANNEXOS 1,000 14,000 3,000 42,000

C#*D#*E#*F#7 MURETS 1,000 12,000 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#8 PILARS 8,000 2,000 4,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 833,000

u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTSE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 UNITATS EN FAÇANES 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

3 FBBTSI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#4 SENYALS INDICATIUS DELS
SERVEIS

12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 400x2.670
mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Cataunya

4 FBBTR004
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions
400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el desmuntatge de l'existent i portada de material a l'abocador i
cànons corresponents

5 FBBTR001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 unitat frontal devant de rotonda 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
VALLSESTACIÓ/PARTIDA 27
ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANESCAPÍTOL 02
ANDANESSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de element tubular vertical d'acer galvanitzat, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat, amb tractament previ de rascat i neteja de la superficie

1 F898ME01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Perimetre Alçada

C#*D#*E#*F#2 Suports de senyalització marquesinas 18,000 0,314 4,500 25,434

TOTAL AMIDAMENT 25,434

u Monòlit per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions 470x100 cm amb la informació adequada
de l'estació, inclosa la excavació, cimentació de soport i montatge del monòlit a terra, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Cataunya

2 FBBTM005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 cruilla carrer maria amb rotonda 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 cruilla carrer maria amb vapor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Arrenjament de panell lluminós de senyalització informativa de 2,00x2,00 m de mida màxima col·locat a paret de suport,
inclùs proves de funcionament.

3 F21QUZ020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 sota rotul estació 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 150x800 mm
amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons indicacions
de la Generalitat de Cataunya

4 FBBTR002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 identificació de les andanes 5,000 5,000
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

5 FBBTSE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 sota marquesina andanes 2,000 5,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 sota marquesina taxis 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, amb la informació adequada de l'estació,
fonamentada a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

6 FBBTVI01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 a andanas en marquesina principal 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
AMPOSTACAPÍTOL 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 5,076 5,076

TOTAL AMIDAMENT 5,076

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Element genèric generat a obra Volum

C#*D#*E#*F#2 Metall 0,512 0,512

C3 Volum

C#*D#*E#*F#4 Residus barrejats 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 1,012

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 I2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Materials de reparació de porta 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,512 0,512

TOTAL AMIDAMENT 0,512

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
TORTOSACAPÍTOL 22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 101,523 101,523

TOTAL AMIDAMENT 101,523

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Residus metalls 0,707 0,707

TOTAL AMIDAMENT 0,707

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 I2R5426A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material formigó i derivats 614,040 614,040

C#*D#*E#*F#3 Material de terres 1,650 1,650

TOTAL AMIDAMENT 615,690

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA71H1

EUR

Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS

LOT 2
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 42

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 URBANITZACIÓ

C C#*D#*E#*F#3 RUNES dem pav.llambordins Unitats Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#*0.44 Paviment d'estació 1,000 2.780,760 0,150 1,000 166,846

C6 RUNES dem. rigola Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#*0.47 Encintat costat i andanes 1,000 114,000 0,300 0,150 2,052

C C#*D#*E#*F#9 RUNES dem. pav.llambordins Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#*0.410 Rasa per desguàs de coberta 1,000 4,500 0,400 0,250 0,180

C12 RUNES exc.desmunt Unitats Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#*0.413 Paviment d'estació 1,000 2.780,760 0,400 1,000 444,922

C15 RUNES dem. pav. panot Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#*0.416 Rasa per desguàs de coberta 1,000 1,000 0,400 0,250 0,040

TOTAL AMIDAMENT 614,040

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 I2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 TERRES excavació Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Rasa per desguàs de coberta 5,500 0,400 0,750 1,650

TOTAL AMIDAMENT 1,650

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,707 0,707

TOTAL AMIDAMENT 0,707

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
QUATRE CAMINSCAPÍTOL 23
PARADA 1SUBCAPÍTOL 2A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 25,381 25,381

TOTAL AMIDAMENT 25,381

EUR
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LOT 2
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AMIDAMENTS Pàg.: 43

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Residus metalls 1,308 1,308

TOTAL AMIDAMENT 1,308

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 I2R5426A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material formigó i derivats 17,925 17,925

C#*D#*E#*F#3 Material de terres 77,570 77,570

TOTAL AMIDAMENT 95,495

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA71H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Dem. pav. panot Longitud Ample Gruix

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 2,500 0,150 5,625

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 2,000 0,150 5,100

C6 Dem.vorada+rigola Longitud Ample Gruix

7 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#8 Sentit TGN 15,000 0,500 0,450 3,375

C#*D#*E#*F#9 Sentit BCN 17,000 0,500 0,450 3,825

TOTAL AMIDAMENT 17,925

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 I2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Excavació en desmunt Longitud Ample Alçada

2 Vorera parada:

C#*D#*E#*F#3 Sentit TGN 15,000 2,500 0,380 14,250

C#*D#*E#*F#4 Sentit BCN 17,000 2,000 0,380 12,920

5 0,000

C6 Superfície Gruix

7 Preparació de talut:

C#*D#*E#*F#8 Sentit TGN 72,000 0,300 21,600

C#*D#*E#*F#9 Sentit BCN 96,000 0,300 28,800

TOTAL AMIDAMENT 77,570

EUR
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LOT 2
Clau:TA-16248

AMIDAMENTS Pàg.: 44

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Generat a obra 1,308 1,308

TOTAL AMIDAMENT 1,308

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
QUATRE CAMINSCAPÍTOL 23
PARADA 2SUBCAPÍTOL 2B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 5,076 5,076

TOTAL AMIDAMENT 5,076

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Residus metalls 0,504 0,504

TOTAL AMIDAMENT 0,504

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 I2R5426A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material de terres 2,880 2,880

TOTAL AMIDAMENT 2,880

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 EXCAVACIÓ DE RASA Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Canalització 2,000 4,000 0,600 1,000 4,800

C4 REBLIMENT TERRA EXCAV. Unitats Longitud Ample Alçada

EUR
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C#*D#*E#*F#5 Canalització -2,000 4,000 0,600 0,400 -1,920

TOTAL AMIDAMENT 2,880

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Generat a obra 0,504 0,504

TOTAL AMIDAMENT 0,504

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
REUSCAPÍTOL 24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 25,381 25,381

TOTAL AMIDAMENT 25,381

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Element genèric generat a obra Volum

C#*D#*E#*F#2 Barreja perillosos 0,488 0,488

C#*D#*E#*F#3 Metall 13,444 13,444

C#*D#*E#*F#4 Vidre 0,179 0,179

C#*D#*E#*F#5 Plàstic 1,450 1,450

C6 Volum

C#*D#*E#*F#7 Residus barrejats 2,010 2,010

TOTAL AMIDAMENT 17,571

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

3 I2R5426A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material formigó i derivats 0,105 0,105

C#*D#*E#*F#3 Material de terres 0,474 0,474

EUR
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LOT 2
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AMIDAMENTS Pàg.: 46

TOTAL AMIDAMENT 0,579

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA71H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 URBANITZACIÓ

C2 Dem. pav.form. Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#3 Reixa interceptora 1,500 0,350 0,200 0,105

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,105

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 I2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 URBANITZACIÓ

C2 Escv. rasa Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#3 Reixa interceptora 1,500 0,350 0,300 0,158

C#*D#*E#*F#4 Connexió 1,500 0,350 0,300 0,158

C6 Escv. rasa Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#7 Reixa interceptora 1,500 0,350 0,300 0,158

TOTAL AMIDAMENT 0,474

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 I2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 URBANITZACIÓ

C2 Dem. pav. form. Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#3 Paviment a anivellar 9,000 0,200 1,800

C5 Dem. pav. form. Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#6 Reixa interceptora 1,500 0,350 0,200 0,105

C#*D#*E#*F#7 Connexió 1,500 0,350 0,200 0,105

TOTAL AMIDAMENT 2,010

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 I2RA84M0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 EDIFICACIÓ

C2 Desmuntatge Unitats Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#3 Vidres claraboia 12,000 3,000 0,500 0,007 0,126

C#*D#*E#*F#4 Vidres marquesina 5,000 3,000 0,500 0,007 0,053

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 0,179

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 EDIFICACIÓ

C2 Retirada reixa Unitats Longitud Ample Gruix

C#*D#*E#*F#3 Ventilació de lavabo 1,000 0,500 0,250 0,200 0,025

C5 Desm canal Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#6 Recollida d'aigües entre marquesines 17,390 0,200 0,150 0,522

C#*D#*E#*F#7 de 20 cm 101,400 0,200 0,150 3,042

C8 Longitud

C#*D#*E#*F#9 Recollida d'aigües entre marquesines 70,390 0,400 0,300 8,447

10 de 40 cm 0,000

11 0,000

C12 Desm canal Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#13 Recollida d'aigües entre marquesines 17,600 0,400 0,200 1,408

14 de 40cm 0,000

15 0,000

TOTAL AMIDAMENT 13,444

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9 I2RA8E00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 EDIFICACIÓ

C2 Neteja capa pintura Superfície Gruix

C#*D#*E#*F#3 Amidament detallat al capitol 07 162,677 0,003 0,488

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,488

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10 I2RA8770

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 1,450 1,450

TOTAL AMIDAMENT 1,450

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
TARRAGONACAPÍTOL 25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 5,076 5,076

TOTAL AMIDAMENT 5,076

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Element genèric generat a obra Volum

C#*D#*E#*F#2 Metall 0,546 0,546

C3 Volum

C#*D#*E#*F#4 Residus barrejats 0,866 0,866

TOTAL AMIDAMENT 1,412

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 I2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Ferralla electronica 0,866 0,866

TOTAL AMIDAMENT 0,866

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,540 0,540

TOTAL AMIDAMENT 0,540

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
IGUALADACAPÍTOL 26

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Element genèric generat a obra Volum

C#*D#*E#*F#2 Metall 0,240 0,240

C#*D#*E#*F#3 Vidre 0,546 0,546

C#*D#*E#*F#4 Plastic 3,231 3,231

C#*D#*E#*F#5 Especials 0,292 0,292

C6 Volum

C#*D#*E#*F#7 Residus barrejats 5,925 5,925

TOTAL AMIDAMENT 10,234

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 I2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 5,925 5,925

TOTAL AMIDAMENT 5,925

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA84M0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,546 0,546

TOTAL AMIDAMENT 0,546

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reixa embornal Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 8,000 1,000 0,500 0,060 0,240

TOTAL AMIDAMENT 0,240

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 I2RA8E00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,292 0,292

TOTAL AMIDAMENT 0,292

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 I2RA8770

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 3,231 3,231

TOTAL AMIDAMENT 3,231

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA GR
VALLSCAPÍTOL 27

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Material classificable de l'obra 5,076 5,076

TOTAL AMIDAMENT 5,076

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

2 I2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Element genèric generat a obra Volum

C#*D#*E#*F#2 Metall 0,222 0,222

C#*D#*E#*F#3 Vidre 1,219 1,219

C#*D#*E#*F#4 Plastic 3,364 3,364

C#*D#*E#*F#5 Especials 0,140 0,140

C6 Volum

C#*D#*E#*F#7 Residus barrejats 3,453 3,453

TOTAL AMIDAMENT 8,398

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 I2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 3,453 3,453

TOTAL AMIDAMENT 3,453

EUR
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m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA8770

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 3,364 3,364

TOTAL AMIDAMENT 3,364

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 I2RA84M0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 1,219 1,219

TOTAL AMIDAMENT 1,219

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6 I2RA8680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,222 0,222

TOTAL AMIDAMENT 0,222

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 I2RA8E00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volum

C#*D#*E#*F#2 Element genèric generat a obra 0,140 0,140

TOTAL AMIDAMENT 0,140

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
SEGURETAT I SALUTESTACIÓ/PARTIDA SS
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4581 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 66,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

2 H1465275

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 4713 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8124 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

5 H145D002

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

6 H147D102

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

7 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1408 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
SEGURETAT I SALUTESTACIÓ/PARTIDA SS
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària2 HBC12100

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs3 HBC1B001

AMIDAMENT DIRECTE 293,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

4 H6AA2111

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

5 H15118D1

AMIDAMENT DIRECTE 78,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs6 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre

7 H152U000

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

8 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

9 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

10 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

11 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
SEGURETAT I SALUTESTACIÓ/PARTIDA SS
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

1 HQU1H110

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
PARTIDES ALÇADESESTACIÓ/PARTIDA VA
ACCIÓ CULTURALCAPÍTOL AC

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PARTIDA TOTAL

C#/D#2 2.1.Amposta 143,220 6.408,860 0,022

C#/D#3 2.1.Tortosa 2.622,950 6.408,860 0,409

C#/D#4 2.3.Quatre Camins 580,310 6.408,860 0,091

C#/D#5 2.4. Reus 651,370 6.408,860 0,102

C#/D#6 2.5.tarragona 532,740 6.408,860 0,083

C#/D#7 2.6.Igualada 1.198,970 6.408,860 0,187

C#/D#8 2.7.Valls 679,300 6.408,860 0,106

S SUMSUBTOTAL(G1:G9)10 Subtotal 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
PARTIDES ALÇADESESTACIÓ/PARTIDA VA
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL PA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a contingència d'obres no evaluades en el present projecte, no detectades durant la redacció
del projecte 

1 XPA1U0IM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PARTIDA TOTAL

C#/D#2 2.1.Amposta 1.466,570 65.628,180 0,022

C#/D#3 2.1.Tortosa 26.859,040 65.628,180 0,409

C#/D#4 2.3.Quatre Camins 5.942,400 65.628,180 0,091

C#/D#5 2.4.Reus 6.671,500 65.628,180 0,102

C#/D#6 2.5.Tarragona 5.455,240 65.628,180 0,083

C#/D#7 2.6.Igualada 12.277,410 65.628,180 0,187

C#/D#8 2.7.Valls 6.956,030 65.628,180 0,106

S SUMSUBTOTAL(G1:G9)10 Subtotal 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar per a reparació a criteri de la Direcció de l'Obra, d'elements estructurals o sistemes de drenatge
per aparició de patologíes no detectades durant la redacció del projecte

2 XPA1U0ED

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PARTIDA TOTAL

C#/D#2 2.1.Amposta 71,610 3.204,430 0,022

C#/D#3 2.1.Tortosa 1.311,480 3.204,430 0,409

C#/D#4 2.3.Quatre Camins 290,160 3.204,430 0,091

EUR
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C#/D#5 2.4.Reus 325,680 3.204,430 0,102

C#/D#6 2.5.Tarragona 266,370 3.204,430 0,083

C#/D#7 2.6.Igualada 599,480 3.204,430 0,187

C#/D#8 2.7.Valls 339,650 3.204,430 0,106

O SUMORIGEN(G1:G9)10 Subtotal "A origen" 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o alternatives afectades per la realització de les obres, segons
Llei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de setembre de 1993

3 XPA10002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PARTIDA TOTAL

C#/D#2 2.1.Amposta 71,610 3.204,430 0,022

C#/D#3 2.1.Tortosa 1.311,480 3.204,430 0,409

C#/D#4 2.3.Quatre Camins 290,160 3.204,430 0,091

C#/D#5 2.4.Reus 325,680 3.204,430 0,102

C#/D#6 2.5.Tarragona 266,370 3.204,430 0,083

C#/D#7 2.6.Igualada 599,480 3.204,430 0,187

C#/D#8 2.7.Valls 339,650 3.204,430 0,106

O SUMORIGEN(G1:G9)10 Subtotal "A origen" 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2OBRA 02
PARTIDES ALÇADESESTACIÓ/PARTIDA VA
SEGURETAT VIALCAPÍTOL SV

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1 PPA0U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PARTIDA TOTAL

C#/D#2 2.1.Amposta 143,220 6.408,860 0,022

C#/D#3 2.2.Tortosa 2.622,950 6.408,860 0,409

C#/D#4 2.3.Quatre Camins 580,310 6.408,860 0,091

C#/D#5 2.4.Reus 651,370 6.408,860 0,102

C#/D#6 2.5.Tarragona 532,740 6.408,860 0,083

C#/D#7 2.6.Igualada 1.198,970 6.408,860 0,187

C#/D#8 2.7.Valls 679,300 6.408,860 0,106

S SUMSUBTOTAL(G1:G9)10 Subtotal 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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LOT 2

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G9GAX022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb
granular granític, de qualsevol
gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat,
acabat superficial, formació de
junts mitjançant peces de
plàstic model JRI+4 de
l'empressa Farobel o
equivalent, i totes les feines
adients

121,14 695,190 13,141 84.215,32 13,14

XPA1U0IM pa Partida alçada a justificar per
a contingència d'obres no
evaluades en el present
projecte, no detectades durant
la redacció del projecte 

65.628,18 1,000 10,242 65.628,18 23,38

G9H112PI t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb
betum modificat, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada. Inclou
filler i betum modificat.

70,52 545,978 6,013 38.502,37 29,39

G9371151 m3 Base de formigó magre vibrat de
15 MPa de resistència a
compressió, consistència
plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm i amb una
dosificació de 150 kg/m3 de
ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

78,51 428,169 5,254 33.615,55 34,63

FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de
suport isquiàtic d'acer
galvanitzat amb dos muntats
verticals, dos horitzontal de
recolzament i sòcol de xapa
inclòs l'ancoratge i petit
material, totalment col·locat

1.103,10 26,000 4,485 28.680,60 39,11

EPGBVW01 u Subministra de Monitor
professional LED 47´´ de alta
fiabilidad que formarà part del
panell general de l'estació
format per videowall. Resolució
FullHD 1920x1080. Tecnologia
IPS. Brightness 450 nits. Marc
ULTRAFI (4,9mm TOTAL). Pes 16
kg. Consum 130W. Vesa 600x400.
Mesures totals per monitor
1045x590x90mm. S'inclou el
bastidor-suport videowall,
l'adaptació del soport a
l'estació, la electrònica de
control videowall 4x2, el
software de l'aplicació, el
cableat de potència i senyal, i
altres elements necessaris pel
correcte funcionament, segons
definició detallada en
pressupost adjunt a l'annex
corresponent de projecte.

2.518,75 8,000 3,146 20.150,00 42,25

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GBBU0003 u Subministrament i muntatge de
rètol d'andana de dimensions 40
x 45 cm., en xapa galvanitzada,
pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura
interior amb pletines per
fixació a sostre. Inclou part
proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva
correcta instal·lació.

648,56 31,000 3,147 20.105,36 45,39

G921202J m3 Subbase de tot-u artificial,
col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98%
del PM

26,44 737,865 3,048 19.509,15 48,43

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

0,77 22.749,090 2,739 17.516,80 51,17

GBBU0001 u Subministrament i muntatge de
monolit exterior de dimensions
100 x 468 cm, en xapa
galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares,
estructura interior amb pletina
i contrapletina per fixació a
terra. Inclou part proporcional
de mitjans auxiliars, mitjans
d'elevació i materials per a la
seva correcta instal·lació.

3.811,43 4,000 2,3810 15.245,72 53,55

EAZZ0003 u Treballs a realitzar per a la
sustitució de portes d'estació
d'autobus segons estudi
detallat a projecte

14.400,00 1,000 2,2511 14.400,00 55,79

FBBTVI01 u Vitrina informativa per a
estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, amb
la informació adequada de
l'estació, fonamentada a terra,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

2.140,00 6,000 2,0012 12.840,00 57,80

E6MEU018 m2 Substitució d'elements
marquesina mitjançant el
subministrament i la
col·locació de mampara de
policarbonat compacte massis
sense càmara de 8 mm de
gruix, amb protecció als raigs
UV en móduls de dimensió segons
col·locació, totalment acabada
i retirada de material a punt
d'abocament

92,51 129,740 1,8713 12.002,25 59,67

F2194U32 m2 Demolició de paviment de
llambordins col·locats sobre
terra, de més de 2 m d'amplària
amb mitjans mecànics incloses
càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,24 2.780,904 1,8414 11.791,03 61,51

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

I2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,97 632,070 1,5815 10.094,16 63,08

G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer
corrugat B 500 T, de 15x15 cm i
6 mm de diàmetre, pel control
de la fissuració superficial en
paviment o solera

3,62 2.780,760 1,5716 10.066,35 64,65

G935U022 m3 Base de grava-ciment de
granulometria GC25 o GC20, amb
ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a
l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

42,56 194,992 1,2917 8.298,86 65,95

FQ11U001 u Banc doble de fusta tropical
pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, amb 35 llistons
de 4x4 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de
fosa, ancorat amb daus de
formigó

1.361,36 6,000 1,2718 8.168,16 67,22

FBBTM005 u Monòlit per a estació
d'autobusos de la Generalitat
de Catalunya, de dimencions
470x100 cm amb la informació
adequada de l'estació, inclosa
la excavació, cimentació de
soport i montatge del monòlit a
terra, totalment col·locada
segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya

3.650,00 2,000 1,1419 7.300,00 68,36

GPC004OC u Execució de l'obra civil
corresponent a l'estesa
d'escomesa telefònica segons
pressupost adjunt a l'annex de
projecte

6.796,00 1,000 1,0620 6.796,00 69,42

G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada,
amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

2,34 2.852,260 1,0421 6.674,29 70,46

I2R5426A m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

9,32 714,644 1,0422 6.660,48 71,50

G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments
exteriors de ciment, amb una
capa de fons diluïda i dues
d'acabat

7,92 833,000 1,0323 6.597,36 72,53

EUR

Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra

6.408,86 1,000 1,0024 6.408,86 74,53

XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986

6.408,86 1,000 1,0025 6.408,86 73,53

K4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de
bastida amb apuntalament
metàl·lic, de 10 m d'alçària,
com a màxim

11,43 540,000 0,9626 6.172,20 75,50

E5ZJ25DY m Canal exterior de secció
rectangular d'acer galvanitzat
de gruix 2 mm, de perfil en U
de 50 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces
especials/soldada i connectada
al baixant

50,46 118,790 0,9427 5.994,14 76,43

EPGBPS01 u Subministra de pantalla en sala
interior composada per monitor
professional 40´´ LED 16:9,
d'us intensiu 24/7 per la zona
d'espera interior a les
andanes. monitor 40´´ 450 nits,
marca Samsung, amb reproductor
integrat. (sense carcasa).
S'inclou el suport de paret
basculante, el software intern
del reproductor, el software a
instal·lar en el
servidor,elcablejat de potència
i senyalde xarxa, i altres
elements necessaris pel
correcte funcionament, segons
definició detallada en
pressupost adjunt a l'annex
corresponent de projecte.

1.837,00 3,000 0,8628 5.511,00 77,29

FBBTM001 u Monòlit per a itinerari
d'intercanvi a estació
d'autobusos de la Generalitat
de Catalunya, de dimencions
285x35x10cm amb la informació
adequada de l'estació, inclosa
la excavació, cimentació de
soport i montatge del monòlit a
terra, totalment col·locada
segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya

1.365,00 4,000 0,8529 5.460,00 78,14

E5ZJ25DZ m Canal exterior de secció
rectangular d'acer galvanitzat
de gruix 2 mm, de perfil en U
amb ales de 100 cm de
desenvolupament, col·locada amb
peces especials i connectada al
baixant

75,76 70,390 0,8330 5.332,75 78,98

EUR
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G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de
secció normalitzada C1 35x15 de
peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter
i totes les feines adients,
totalment col·locada

24,67 215,000 0,8331 5.304,05 79,80

GBBU0002 u Submiinistrament i muntatge de
rètol de nom d'estació de
dimensions 200 x 40 cm., en
xapa galvanitzada, pintura
blanca i retolació adhesiva a 2
cares, estructura interior amb
pletines per fixació a sostre.
Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans
d'elevació i materials per a la
seva correcta instal·lació.

913,91 5,000 0,7132 4.569,55 80,52

FHQC1G8V u Col·locació de projector per a
exteriors amb Projector lineal
tipus Led Line
TMX.L204.L8L7.CPROTEC de
Carandini o equivalent per a
exteriors amb reflector
d'alumini extrusionat 6060 T6
anoditzat, distribució tipus
asimètrica frontal de 50º, amb
cos de fosa d'alumini, vidre
pla temperat de tancament de 4
mm, fixació amb forquetes
orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z,
amb lents acríliques per a leds
de PMMA, amb 24 làmpades led de
fluxe útil total a 25ºC de
20131 lm i current de
funcionament de 600mA Ta +40ºC,
amb els accessoris de
projectors amb làmpada de leds,
inclós el material per al
montatge i la col·locació del
projector, el ferratge,
l'acondicionament de la
estructura o parament on
s'ubicarà, el cable de connexió
a xarxa, instal·lat, inclou el
transport de material al lloc
de tractament i revalorització
de residus corresponent

735,40 6,000 0,6933 4.412,40 81,20

F9R318XX m Replè lineal d'esquerda de
paviment, amb massilla
elastoplàstica bituminosa a
base de betum, resines,
elastòmers i solvent, aplicable
en fred, inclosa la neteja
prèvia

40,92 100,000 0,6434 4.092,00 81,84

I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

19,70 198,589 0,6135 3.912,20 82,45

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9F1C111 m2 Paviment de peça de formigó de
forma rectangular de 12x24 cm i
5 cm de gruix, preu superior ,
sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació
del paviment acabat

26,98 143,000 0,6036 3.858,14 83,06

E894A0MY m2 Pintat de parament metàl·lic
d'acer amb pintura epoxi, amb
dues capes d'imprimació epoxi i
dues d'acabat

23,56 162,677 0,6037 3.832,67 83,65

G2194AUI m3 Demolició i excavació fins a
30cm de grava-ciment i tot-u,
inclosa la seva càrrega a
camió, transport a abocador,
cànon d'abocament i de
l'abocador, i la compactació i
preparació del terreny
resultant per a rebre la capa
superior.

5,72 649,974 0,5838 3.717,85 84,23

K45RU501 m2 Neteja d'elements marquesina
existents, amb mitjants
mecànics, amb protecció dels
elements, de manera que no es
perturbi el natural
funcionament de l'estació de
autobusos. Deixant totes les
superficies de la marquesina a
punt per inspecció i/o
tractament de acabat final si
calgués. amb càrrega, i
retirada de material de
cualsevol estat, liquid o sòlid
a punt d'abocament controlat.

7,04 523,000 0,5739 3.681,92 84,81

G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,94 1.189,874 0,5540 3.498,23 85,35

EPGBVW02 u Instal·lacio de monitors en
panell general d'estació
videowall, consistent en el
desmuntatge de panell actual i
transport a la deixalleria, i
el transport de pantalles,
muntatge de nou suport,
cablejats nous fins videowall,
conexionat, configuració de
pantalles, posada en marxa i
formació. S'inclou personal,
desplaçaments, equipament
d'elevació i transport.
Totalment col·locat

3.400,00 1,000 0,5341 3.400,00 85,88

F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat
reglejat

96,35 33,600 0,5142 3.237,36 86,39

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

XPA1U0ED pa Partida alçada a justificar per
a reparació a criteri de la
Direcció de l'Obra, d'elements
estructurals o sistemes de
drenatge per aparició de
patologíes no detectades durant
la redacció del projecte

3.204,43 1,000 0,5043 3.204,43 87,39

XPA10002 pa Partida alçada a justificar per
a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la
realització de les obres,
segons Llei de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya 7/1993
de 30 de setembre de 1993

3.204,43 1,000 0,5044 3.204,43 86,89

E21Q25DY m Desmuntatge de canal exterior
de secció rectangular d'acer
galvanitzat de gruix 2 mm, de
perfil en U amb ales, per
mitjans manuals, càrrega a
camió o contenidor

16,68 189,180 0,4945 3.155,52 87,88

E894A00A m2 Neteja i preparació de la
superfície de parament
metàl·lic per a pintat
posterior, amb mitjans manuals
i càrrega manual de material
resultant a contenidor 

18,82 162,677 0,4846 3.061,58 88,36

G974U012 m Rigola prefabricada de morter
de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients,
totalment col·locada

12,97 215,000 0,4447 2.788,55 88,80

F6A2X001 m2 Element de protecció format per
xapa de relleu d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix,
en frontal d'aparcament de
bicicletes existent, totalment
col·locada

212,00 12,000 0,4048 2.544,00 89,19

F898ME01 m2 Pintat de element tubular
vertical d'acer galvanitzat,
amb pintura partícules
metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat, amb tractament previ
de rascat i neteja de la
superficie

96,10 25,434 0,3849 2.444,21 89,57

FGIAB001 u Arrencada de marquesina per a
parada de bus, existent en la
parada actual i carregada en
camió per a transport a diposit
de material adecuat. Inclou
reposició de paviment. 

1.095,33 2,000 0,3450 2.190,66 89,92

E8J4U04Y m Coronament de paret amb peça de
dimencions 60x30x3 cm de pedra
granítica, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra

89,32 24,000 0,3351 2.143,68 90,25

EUR
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FBBTSH01 u Marca vial de 300x600 mm amb
pintura de llarga durada i
aplicació en calent amb quatre
colors diferents, totalment
col·locada segons indicacions
de la Generalitat de Cataunya

345,00 6,000 0,3252 2.070,00 90,57

G97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de
ciment blanc

16,59 124,000 0,3253 2.057,16 90,89

GBBU0005 u Desmuntatge de rètols
existents. Inclou part
proporcional de transport a
abocador o centre de
valorizació, cànon, mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i
materials pel seu correcte
desmuntatge.

2.040,26 1,000 0,3254 2.040,26 91,21

EC13370Y m2 Subministra i col·locació de
vidre imprès armat incolor de
gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb
perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC, inclós la
elevació/descens de material a
punt de montatge mitjansant
grua

42,14 48,000 0,3255 2.022,72 91,53

G3LA000Y m2 Ancoratge de revestiment de
llambordins a talús

12,00 168,000 0,3156 2.016,00 91,84

E21P00RM u Retirada de monitors a les
andanes i reposició de la
superfície afectada. Inclou
part proporcional de transport
a abocador o centre de
valorizació, cànon, mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i
materials pel seu correcte
desmuntatge.

1.992,14 1,000 0,3157 1.992,14 92,15

HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de
cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m
d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb
dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

142,20 14,000 0,3158 1.990,80 92,46

FBBTR001 u Reposició de rètol
identificador per a estació
d'autobusos de la Generalitat
de Catalunya, de xapa d'alumini
de dimensions 400x2.000 mm amb
la informació adequada de
l'estació, acoplats a façana o
penjat d'estructura, totalment
col·locada segons indicacions
de la Generalitat de Catalunya,
inclós el desmuntatge de
l'existent i portada de
material a l'abocador i cànons
corresponents

975,00 2,000 0,3059 1.950,00 92,77

EUR
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F21QP001 u Retirada de panell exterior
publicitari, iper cualsevol
tipus de mitjans, inclos
càrrega i transport a abocador
controlat, reposició de
superficies de suport dels
cartells al seu estat original,
arrenjament de paviments,
forats, pintats etc...totalment
acabat

446,54 4,000 0,2860 1.786,16 93,05

GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de
zebrejats, zones d'aparcament i
altres marques vials,amb
pintura de dos components en
fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

22,12 77,800 0,2761 1.720,94 93,32

FBBTD001 u Poste direccional per a
itinerari d'intercanvi de
transports en estació
d'autobus, amb panels
identificadors direccionals de
transposts en l'intercanvi de
670x150 mm rotulat a dues
cares,peça d'unió i punta
esbiaxada i suport de tub
d'acer galvanitzat de 80 mm de
D, 3.500 mm d'alçada amb
acabats i rotulació en 900 mm,
inclosa excavació, cimentació
de soport i muntatge de la
banderola, totalment col·locada
segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya

422,00 4,000 0,2662 1.688,00 93,58

GBBU0004 u Subministrament i muntatge de
rètol d'aparcament de bicis de
dimensions 60 x 80 cm., en xapa
galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 1 cara,
estructura interior amb
pletines per fixació a poste
existetn. Inclou part
proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva
correcta instal·lació.

327,67 5,000 0,2663 1.638,35 93,83

F21QP005 u Retirada de poste cub de
senyalització amb llegenda
antiga de transports de la
generalitat de catalunya

810,06 2,000 0,2564 1.620,12 94,09

M8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament
vertical, amb una capa de
producte decapant, esbandida
amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffiti
adherent i dues capes de vernís
protector antigraffiti

15,89 90,460 0,2265 1.437,41 94,31

I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

33,93 41,146 0,2266 1.396,08 94,53

EUR
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EQF1U8B0 u Aparcament de bicicletes amb
capacitat per a dos bicicletes,
en forma d'U invertida, de tub
d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de
75 cm d'alçària sobre el
paviment i 70 cm d'amplària,
amb dues platines embellidores
per a la unió amb el paviment,
model U-Segura Atornillable
Galvanitzada de Modular Bicycle
Parking Solutions o similar
equivalent aprovat per FGC,
col·locat amb fixacions
mecàniques

115,60 12,000 0,2267 1.387,20 94,75

G219U020 m Demolició de vorades amb rigola
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,42 215,000 0,2268 1.380,30 94,96

F21QZ010 m2 Retirada de marquesina existent
per mitjans mecànics i la
retirada de material a punt
d'abocament

7,58 178,018 0,2169 1.349,38 95,17

E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant,
per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

3,48 387,029 0,2170 1.346,86 95,38

ED5UAL3K u Desmuntatge, neteja i acopi a
lloc a determinar per la DO, de
marc i reixa d'embornal
existent. Inclou la reposició o
substitució en cas de estar
deteriorada, neteja del pou
d'embornal i arrebossat del
mateix si és necessari, i tots
els equips auxiliars i
materials necessaris per a la
correcta execució de la
partida, tot seguint les
indicacions de la DO.

150,00 8,000 0,1971 1.200,00 95,57

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa
nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge
inclòs

32,92 36,000 0,1872 1.185,12 95,75

G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER, sobre ferm vell

0,35 3.249,870 0,1873 1.137,45 95,93

F21QP010 u Retirada de panell exterior
vitriina fora de norma,per
mitjans manuals inclus la
càrrega i el transport al
abocador cdontrolat.

550,69 2,000 0,1774 1.101,38 96,10

EUR
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FHM11L22 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària,
coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

538,83 2,000 0,1775 1.077,66 96,27

GD5ZRE01 u Arrencada i reposició a nova
rasant de bastiment i reixa per
a embornal existent a l'obra,
amb compressor, col·locat amb
morter

113,95 9,000 0,1676 1.025,55 96,43

FB010001 u Treballs per a la preparació i
repintat d'element de defensa
de formigó delimitador de
recintes i vorades a la zona
d'estacionament

1.000,00 1,000 0,1677 1.000,00 96,59

G9715F11 m3 Base per a rigola amb formigó
HM-20/S/20/I, de consistència
seca i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

93,91 10,400 0,1578 976,66 96,74

K2157TVY m2 Desmuntatge de claraboia de
vidre armat amb mitjans manuals
i descens/elevació de vidre a
alçada inferior a 10 m
mitjançant grua, i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

37,32 25,500 0,1579 951,66 96,89

F6A2Z013 ut Acondicionament de aparcament
de bicicletes existent, amb
capacitat fins a 6 unitats de
bicicletes, inclou la pintura a
color a definir per la direcció
facultativa amb productes
hepoxidics d'exterior, el repàs
dels elements d'ancoratge, i el
eventual traslladament del
equipament dintre del àmbit de
l'estació si s'ecau. totalment
acabat.

836,00 1,000 0,1380 836,00 97,02

G219U105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm

3,84 215,000 0,1381 825,60 97,15

G965P7D9 m Vorada recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada
de calçada C5 de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

24,80 32,000 0,1282 793,60 97,27

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EPGBPS02 u Instal·lació de 3 monitors en
sala interior consistent en el
desmuntatge dels actuals i
transport a la deixalleria i la
instal·lació dels nous,
conexionat de reproductors,
alta en el servidor, disseny de
formats de sortides i
arribades, programació i posada
en marxa, incloent curs de
formació en sistema
d'informació. S'inclou
personal, desplaçaments,
equipament d'elevació i
transport. Totalment col·locat

750,00 1,000 0,1283 750,00 97,39

FBBTSE01 u Vinil de senyalització exterior
per a indicació d'andana
d'estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de
dimencions 30x30cm, amb
opacador i dors llis vermell
Pantone 485/RAL 2002, col·locat
sobre parament vertical,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

13,20 56,000 0,1284 739,20 97,50

FGGP0001 u Subministrament i col·locació
de escomesa elèctrica
mitjançant panell fotovoltaic
per a col·locació sobre bàcul,
inclòs l'equip de d'acumulació
d'energia, la cèdula de
regulació d'arrancada i parada
i elements addicionels pel
correcte funcionament,
detallada en caracteristiques i
pressupost en el corresponent
annex de projecte

358,41 2,000 0,1185 716,82 97,62

F9F1X112 m2 Paviment de peça de formigó de
forma rectangular de 12x24 cm i
5 cm de gruix, acabat estriat
sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació
del paviment acabat per a
encaminaments para invidents

27,45 26,000 0,1186 713,70 97,73

FGIAL002 u Treballs a realitzar per a
connexió d'instal·lació de
placa fotovoltàica a marquesina
existent i gestions i permisos
pertinents per a un correcte
funcionament

336,87 2,000 0,1187 673,74 97,83

FBBTR002 u Rètol identificador per a
estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de
xapa d'alumini de dimencions
150x800 mm amb la informació
adequada de l'estació, acoplats
a façana o penjat d'estructura,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

96,00 7,000 0,1088 672,00 97,94

EUR
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H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de
polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes,
amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm,
amb el desmuntatge inclòs

8,53 78,000 0,1089 665,34 98,04

GBAU0001 u Pintat de plaça d'aparcament
per a persones amb mobilitat
reduïda d'acord amb la
normativa de l'ajuntament
d'Igualada

330,00 2,000 0,1090 660,00 98,14

FBBTR004 u Rètol identificador per a
estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de
xapa d'alumini de dimencions
400x2.670 mm amb la informació
adequada de l'estació, acoplats
a façana o penjat d'estructura,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

208,00 3,000 0,1091 624,00 98,24

K45RU500 m2 Neteja de superficies de
formigó amb raig de sorra de
silice de granulomètria 1-2 mm

6,56 90,460 0,0992 593,42 98,33

E894A0MR m2 Aplicació de solució Rilsan
para proyecció sobre la
superficie de la pesa
metàl·lica contra corrosió amb
pistola neumàtica amb
calentament previ a una
temperatura entre 250-280oC,
segons norma EN10310

46,37 12,560 0,0993 582,41 98,42

EAZZ0002 u Treballs a realitzar per a la
reparació de porta peatonal
d'accés a l'estació segons
pressupost adjunt a l'annex de
projecte

557,00 1,000 0,0994 557,00 98,51

G2193A05 m Demolició de rigola de formigó,
amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió

4,64 114,000 0,0895 528,96 98,59

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per
un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element
d'amarrament composat per un
terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

54,46 9,000 0,0896 490,14 98,67

F21QUZ020 u Arrenjament de panell lluminós
de senyalització informativa de
2,00x2,00 m de mida màxima
col·locat a paret de suport,
inclùs proves de funcionament.

427,39 1,000 0,0797 427,39 98,74

EUR
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H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

2,82 150,000 0,0798 423,00 98,80

I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4,94 82,574 0,0699 407,92 98,87

H152U000 m Tanca d'advertència o
abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer
allotjats amb forats al sostre

2,38 150,000 0,06100 357,00 98,92

F2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4,89 71,500 0,05101 349,64 98,98

HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva
reflectant de color vermell i
blanc alternats i amb el
desmuntatge inclòs

1,19 293,000 0,05102 348,67 99,03

F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos,
amb mitjans mecànics

1,93 168,000 0,05103 324,24 99,08

I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,83 12,754 0,05104 316,68 99,13

F21QUZ12 u Retirada de panell lluminós de
senyalització informativa de
2,00x2,00 m de mida màxima
col·locat a paret de suport,
enderroc i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

288,41 1,000 0,05105 288,41 99,18

FQ31U103 u Arranjament Font exterior
d'acer galvanitzat existent,
repàs de pintada amb pintura al
polièster o epoxi. 

288,38 1,000 0,04106 288,38 99,22

FD5Z7GDK u Reixa per a interceptor, de
fosa dúctil de 500x124x20 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 3 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre
bastiment i unió entre reixa
mitjançant cargol

47,32 6,000 0,04107 283,92 99,27

EUR
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FBBTSI01 u Vinil de senyalització interior
per a portes o paraments
d'estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de
dimencions 20x20cm, amb
opacador i dors llis vermell
Pantone 485/RAL 2002, col·locat
sobre parament vertical,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

6,10 46,000 0,04108 280,60 99,31

G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de
ciment blanc

12,63 22,000 0,04109 277,86 99,35

H1465275 u Parella de botes baixes de
seguretat industrial per a
treballs de construcció en
general, resistents a la
humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

18,20 15,000 0,04110 273,00 99,40

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de
seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,60 48,000 0,04111 268,80 99,44

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m
de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

5,76 45,000 0,04112 259,20 99,48

FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de
Transports públics de Catalunya
per a portes d'estació
d'autobusos de la Generalitat
de Catalunya, de dimencions
70x12cm, amb opacador i dors
llis vermell, col·locat sobre
porta de vidre, totalment
col·locada segons indicacions
de la Generalitat de Cataunya

12,60 20,000 0,04113 252,00 99,52

H1485800 u Armilla reflectant amb tires
reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

16,62 15,000 0,04114 249,30 99,56

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg
de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport
a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

47,08 5,000 0,04115 235,40 99,59

E9G11AB1 m2 Paviment de formigó
HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat
mecànic

22,40 9,525 0,03116 213,36 99,63

HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30
cm d'alçària

6,63 30,000 0,03117 198,90 99,66

EUR
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H1432012 u Protector auditiu d'auricular,
acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

20,76 9,000 0,03118 186,84 99,69

FBB13351 u Placa octogonal per a senyals
de trànsit, d'acer galvanitzat
i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

90,08 2,000 0,03119 180,16 99,71

HBBAA005 u Senyal de prohibició,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins
12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

35,52 5,000 0,03120 177,60 99,74

F21QS003 u Retirada d'element
d'informació, tòtem, exterior,
per mitjans manuals, càrrega a
camió o contenidor i reposició
de paviment segons entorn de
l'element

87,28 2,000 0,03121 174,56 99,77

F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola
de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

5,15 32,000 0,03122 164,80 99,80

FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per
a interceptor, de perfil d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves
de passamà de 60 mm cada m,
col·locat ancorat al formigó

49,87 3,000 0,02123 149,61 99,82

F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
sauló garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

48,05 2,880 0,02124 138,38 99,84

HBBAB115 u Senyal de obligació,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

34,44 4,000 0,02125 137,76 99,86

FD5K4F08 m Caixa per a interceptor de
35x50 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

43,18 3,000 0,02126 129,54 99,88

EUR
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FBBTR003 u Rètol identificador per a
estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de
xapa d'alumini de dimencions
250x1000 mm amb la informació
adequada de l'estació, acoplats
a façana o penjat d'estructura,
totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat
de Cataunya

119,00 1,000 0,02127 119,00 99,90

H145D002 u Parella de guants de protecció
contra riscos mecànics molt
agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,80 15,000 0,02128 117,00 99,92

H1411111 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN
812

5,39 21,000 0,02129 113,19 99,94

HBBAC005 u Senyal indicativa de la
ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,19 4,000 0,02130 112,76 99,95

GDDZRE01 u Arrencada i reposició a nova
rasant de bastiment i tapa per
a pou de registre existent a
l'obra, amb compressor,
col·locat amb morter

102,76 1,000 0,02131 102,76 99,97

G9E1F11H m2 Paviment de panot per a vorera
de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

41,11 1,800 0,01132 74,00 99,98

FDG52357 m Canalització amb dos tubs
corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

8,17 8,000 0,01133 65,36 99,99

G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous,
HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de
camió

77,57 0,836 0,01134 64,85 100,00

G931R01J m3 Base de tot-u artificial
procedent de granulats
reciclats de formigó col·locada
amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98%
del PM

17,11 3,595 0,01135 61,51 100,01

EUR
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GD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de
diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà
i col·locat al fons de la rasa

10,89 5,500 0,01136 59,90 100,02

F2194AL5 m2 Demolició de paviment de
formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

5,03 10,575 0,01137 53,19 100,03

F2226121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m
d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny no
classificat, amb
retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

9,71 4,800 0,01138 46,61 100,04

H1445003 u Mascareta de protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

1,53 30,000 0,01139 45,90 100,04

F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

21,55 1,920 0,01140 41,38 100,05

G2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre
camió

16,44 1,800 0,00141 29,59 100,05

G2225432 m3 Excavació de rasa en presència
de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

14,08 1,650 0,00142 23,23 100,06

H1431101 u Protector auditiu de tap
d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,23 66,000 0,00143 15,18 100,06

F9F1421A m2 Paviment de llambordins de
formigó de forma regular de
11,2x22,5cm i 6 cm de gruix,
preu alt, sobre llit de sorra
de 3 cm de gruix, compactació
del paviment i rejuntat amb
morter de ciment 1:6

34,33 0,400 0,00144 13,73 100,06

E921201J m3 Subbase de tot-u artificial,
amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

29,18 0,450 0,00145 13,13 100,06

F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

73,71 0,170 0,00146 12,53 100,07

EUR
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EB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat
d'acer de 10x40 mm de pas de
malla, amb marc de passamà
d'acer i platines portants de
20x2 mm, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra

96,51 0,125 0,00147 12,06 100,07

G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

21,28 0,352 0,00148 7,49 100,07

FD7F737Z m Subministrament i col·locació
de canonada de PVC de diàmetre
nominal 110 mm. i SN 4kN/m2 de
rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, unió elàstica
amb anella elastomèrica,
incloses les peces especials,
accesoris i connexions
col·locat al fons de la rasa

3,73 1,500 0,00149 5,60 100,07

F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins
a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió

9,07 0,474 0,00150 4,30 100,07

E21QY001 m2 Retirada d'element de reixa de
ventilació, per mitjans
manuals, càrrega a camió o
contenidor

17,49 0,125 0,00151 2,19 100,07

I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903*
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 0,920 0,00152 0,07 100,07

I2RA84M0 m3 Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de vidre inerts amb una
densitat 0,7 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 1,944 0,00153 0,00 100,07

I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de plàstic no
perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 8,045 0,00154 0,00 100,07

I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-26,25 17,477 -0,07155 -458,77 100,00

EUR

Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
Clau:TA-16248
LOT 2

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 20Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

TOTAL: 100,00640.887,17

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1.992,14uE21P00RM Retirada de monitors a les andanes i reposició de la superfície afectada. Inclou part proporcional de
transport a abocador o centre de valorizació, cànon, mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials
pel seu correcte desmuntatge.

P- 1

(MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€16,68mE21Q25DY Desmuntatge de canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2 mm, de perfil en
U amb ales, per mitjans manuals, càrrega a camió o contenidor

P- 2

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€17,49m2E21QY001 Retirada d'element de reixa de ventilació, per mitjans manuals, càrrega a camió o contenidorP- 3
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€3,48kgE44Z5A25 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 4

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€50,46mE5ZJ25DY Canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2 mm, de perfil en U de 50 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials/soldada i connectada al baixant

P- 5

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€75,76mE5ZJ25DZ Canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2 mm, de perfil en U amb ales de
100 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

P- 6

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€92,51m2E6MEU018 Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament i la col·locació de mampara de
policarbonat compacte massis sense càmara de 8 mm de gruix, amb protecció als raigs UV en
móduls de dimensió segons col·locació, totalment acabada i retirada de material a punt
d'abocament

P- 7

(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€18,82m2E894A00A Neteja i preparació de la superfície de parament metàl·lic per a pintat posterior, amb mitjans
manuals i càrrega manual de material resultant a contenidor 

P- 8

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€46,37m2E894A0MR Aplicació de solució Rilsan para proyecció sobre la superficie de la pesa metàl·lica contra corrosió
amb pistola neumàtica amb calentament previ a una temperatura entre 250-280oC, segons norma
EN10310

P- 9

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

€23,56m2E894A0MY Pintat de parament metàl·lic d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues
d'acabat

P- 10

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€89,32mE8J4U04Y Coronament de paret amb peça de dimencions 60x30x3 cm de pedra granítica, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

P- 11

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€29,18m3E921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 12
(VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€22,40m2E9G11AB1 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànicP- 13
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€557,00uEAZZ0002 Treballs a realitzar per a la reparació de porta peatonal d'accés a l'estació segons pressupost
adjunt a l'annex de projecte

P- 14

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)

€14.400,00uEAZZ0003 Treballs a realitzar per a la sustitució de portes d'estació d'autobus segons estudi detallat a projecteP- 15
(CATORZE MIL QUATRE-CENTS EUROS)

€96,51m2EB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer
i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

P- 16

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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€42,14m2EC13370Y Subministra i col·locació de vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC, inclós la elevació/descens de material a punt de
montatge mitjansant grua

P- 17

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€150,00uED5UAL3K Desmuntatge, neteja i acopi a lloc a determinar per la DO, de marc i reixa d'embornal existent.
Inclou la reposició o substitució en cas de estar deteriorada, neteja del pou d'embornal i arrebossat
del mateix si és necessari, i tots els equips auxiliars i materials necessaris per a la correcta
execució de la partida, tot seguint les indicacions de la DO.

P- 18

(CENT CINQUANTA EUROS)

€1.837,00uEPGBPS01 Subministra de pantalla en sala interior composada per monitor professional 40´´ LED 16:9, d'us
intensiu 24/7 per la zona d'espera interior a les andanes. monitor 40´´ 450 nits, marca Samsung,
amb reproductor integrat. (sense carcasa). S'inclou el suport de paret basculante, el software intern
del reproductor, el software a instal·lar en el servidor,elcablejat de potència i senyalde xarxa, i altres
elements necessaris pel correcte funcionament, segons definició detallada en pressupost adjunt a
l'annex corresponent de projecte.

P- 19

(MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS)

€750,00uEPGBPS02 Instal·lació de 3 monitors en sala interior consistent en el desmuntatge dels actuals i transport a la
deixalleria i la instal·lació dels nous, conexionat de reproductors, alta en el servidor, disseny de
formats de sortides i arribades, programació i posada en marxa, incloent curs de formació en
sistema d'informació. S'inclou personal, desplaçaments, equipament d'elevació i transport.
Totalment col·locat

P- 20

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

€2.518,75uEPGBVW01 Subministra de Monitor professional LED 47´´ de alta fiabilidad que formarà part del panell general
de l'estació format per videowall. Resolució FullHD 1920x1080. Tecnologia IPS. Brightness 450
nits. Marc ULTRAFI (4,9mm TOTAL). Pes 16 kg. Consum 130W. Vesa 600x400. Mesures totals per
monitor 1045x590x90mm. S'inclou el bastidor-suport videowall, l'adaptació del soport a l'estació, la
electrònica de control videowall 4x2, el software de l'aplicació, el cableat de potència i senyal, i
altres elements necessaris pel correcte funcionament, segons definició detallada en pressupost
adjunt a l'annex corresponent de projecte.

P- 21

(DOS MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€3.400,00uEPGBVW02 Instal·lacio de monitors en panell general d'estació videowall, consistent en el desmuntatge de
panell actual i transport a la deixalleria, i el transport de pantalles, muntatge de nou suport,
cablejats nous fins videowall, conexionat, configuració de pantalles, posada en marxa i formació.
S'inclou personal, desplaçaments, equipament d'elevació i transport. Totalment col·locat

P- 22

(TRES MIL QUATRE-CENTS EUROS)

€115,60uEQF1U8B0 Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U invertida, de tub d'acer
galvanitzat de 50 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm
d'amplària, amb dues platines embellidores per a la unió amb el paviment, model U-Segura
Atornillable Galvanitzada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent aprovat per
FGC, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 23

(CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€5,15mF2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 24

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€5,03m2F2194AL5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 25

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€4,89m2F2194JG5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 26

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€4,24m2F2194U32 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb mitjans
mecànics incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 27

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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€446,54uF21QP001 Retirada de panell exterior publicitari, iper cualsevol tipus de mitjans, inclos càrrega i transport a
abocador controlat, reposició de superficies de suport dels cartells al seu estat original, arrenjament
de paviments, forats, pintats etc...totalment acabat

P- 28

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€810,06uF21QP005 Retirada de poste cub de senyalització amb llegenda antiga de transports de la generalitat de
catalunya

P- 29

(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

€550,69uF21QP010 Retirada de panell exterior vitriina fora de norma,per mitjans manuals inclus la càrrega i el transport
al abocador cdontrolat.

P- 30

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€87,28uF21QS003 Retirada d'element d'informació, tòtem, exterior, per mitjans manuals, càrrega a camió o contenidor
i reposició de paviment segons entorn de l'element

P- 31

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€288,41uF21QUZ12 Retirada de panell lluminós de senyalització informativa de 2,00x2,00 m de mida màxima col·locat a
paret de suport, enderroc i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 32

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€7,58m2F21QZ010 Retirada de marquesina existent per mitjans mecànics i la retirada de material a punt d'abocamentP- 33
(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€427,39uF21QUZ020 Arrenjament de panell lluminós de senyalització informativa de 2,00x2,00 m de mida màxima
col·locat a paret de suport, inclùs proves de funcionament.

P- 34

(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€9,07m3F222162A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 35

(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€9,71m3F2226121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 36

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€1,93m2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 37
(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€21,55m3F228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

P- 38

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€48,05m3F2285R00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 39

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€73,71m3F31521G1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 40

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€212,00m2F6A2X001 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, en frontal
d'aparcament de bicicletes existent, totalment col·locada

P- 41

(DOS-CENTS DOTZE EUROS)

€836,00utF6A2Z013 Acondicionament de aparcament de bicicletes existent, amb capacitat fins a 6 unitats de bicicletes,
inclou la pintura a color a definir per la direcció facultativa amb productes hepoxidics d'exterior, el
repàs dels elements d'ancoratge, i el eventual traslladament del equipament dintre del àmbit de
l'estació si s'ecau. totalment acabat.

P- 42

(VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS)
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€96,10m2F898ME01 Pintat de element tubular vertical d'acer galvanitzat, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat, amb tractament previ de rascat i neteja de la
superficie

P- 43

(NORANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€96,35m3F9365H51 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 44

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€34,33m2F9F1421A Paviment de llambordins de formigó de forma regular de 11,2x22,5cm i 6 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

P- 45

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€26,98m2F9F1C111 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 5 cm de gruix, preu superior ,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

P- 46

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€27,45m2F9F1X112 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 5 cm de gruix, acabat estriat
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat per a encaminaments para invidents

P- 47

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€40,92mF9R318XX Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica bituminosa a base de betum,
resines, elastòmers i solvent, aplicable en fred, inclosa la neteja prèvia

P- 48

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€1.000,00uFB010001 Treballs per a la preparació i repintat d'element de defensa de formigó delimitador de recintes i
vorades a la zona d'estacionament

P- 49

(MIL EUROS)

€90,08uFBB13351 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

P- 50

(NORANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€422,00uFBBTD001 Poste direccional per a itinerari d'intercanvi de transports en estació d'autobus, amb panels
identificadors direccionals de transposts en l'intercanvi de 670x150 mm rotulat a dues cares,peça
d'unió i punta esbiaxada i suport de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de D, 3.500 mm d'alçada amb
acabats i rotulació en 900 mm, inclosa excavació, cimentació de soport i muntatge de la banderola,
totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 51

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS)

€1.365,00uFBBTM001 Monòlit per a itinerari d'intercanvi a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 285x35x10cm amb la informació adequada de l'estació, inclosa la excavació,
cimentació de soport i montatge del monòlit a terra, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya

P- 52

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

€3.650,00uFBBTM005 Monòlit per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions 470x100 cm amb
la informació adequada de l'estació, inclosa la excavació, cimentació de soport i montatge del
monòlit a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 53

(TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

€975,00uFBBTR001 Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa
d'alumini de dimensions 400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana
o penjat d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós
el desmuntatge de l'existent i portada de material a l'abocador i cànons corresponents

P- 54

(NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

€96,00uFBBTR002 Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de
dimencions 150x800 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 55

(NORANTA-SIS EUROS)
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€119,00uFBBTR003 Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de
dimencions 250x1000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 56

(CENT DINOU EUROS)

€208,00uFBBTR004 Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de
dimencions 400x2.670 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 57

(DOS-CENTS VUIT EUROS)

€13,20uFBBTSE01 Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002,
col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de
Cataunya

P- 58

(TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€345,00uFBBTSH01 Marca vial de 300x600 mm amb pintura de llarga durada i aplicació en calent amb quatre colors
diferents, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 59

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

€6,10uFBBTSI01 Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL 2002,
col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de
Cataunya

P- 60

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€1.103,10uFBBTSUIS Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos muntats verticals, dos
horitzontal de recolzament i sòcol de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

P- 61

(MIL  CENT TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€12,60uFBBTV001 Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes d'estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre
porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 62

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€2.140,00uFBBTVI01 Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, amb la informació
adequada de l'estació, fonamentada a terra, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya

P- 63

(DOS MIL  CENT QUARANTA EUROS)

€43,18mFD5K4F08 Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 64

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€49,87mFD5Z3K3J Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

P- 65

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€47,32uFD5Z7GDK Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 3 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment i unió entre reixa mitjançant cargol

P- 66

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€3,73mFD7F737Z Subministrament i col·locació de canonada de PVC de diàmetre nominal 110 mm. i SN 4kN/m2 de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica, incloses les
peces especials, accesoris i connexions col·locat al fons de la rasa

P- 67

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€8,17mFDG52357 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 68

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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€358,41uFGGP0001 Subministrament i col·locació de escomesa elèctrica mitjançant panell fotovoltaic per a col·locació
sobre bàcul, inclòs l'equip de d'acumulació d'energia, la cèdula de regulació d'arrancada i parada i
elements addicionels pel correcte funcionament, detallada en caracteristiques i pressupost en el
corresponent annex de projecte

P- 69

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€1.095,33uFGIAB001 Arrencada de marquesina per a parada de bus, existent en la parada actual i carregada en camió
per a transport a diposit de material adecuat. Inclou reposició de paviment. 

P- 70

(MIL NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€336,87uFGIAL002 Treballs a realitzar per a connexió d'instal·lació de placa fotovoltàica a marquesina existent i
gestions i permisos pertinents per a un correcte funcionament

P- 71

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€538,83uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 72

(CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€735,40uFHQC1G8V Col·locació de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus Led Line
TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o equivalent per a exteriors amb reflector d'alumini
extrusionat 6060 T6 anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º, amb cos de fosa d'alumini,
vidre pla temperat de tancament de 4 mm, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24 làmpades led de
fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de funcionament de 600mA Ta +40ºC, amb els
accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el material per al montatge i la col·locació del
projector, el ferratge, l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà, el cable de
connexió a xarxa, instal·lat, inclou el transport de material al lloc de tractament i revalorització de
residus corresponent

P- 73

(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€1.361,36uFQ11U001 Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de
formigó

P- 74

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€288,38uFQ31U103 Arranjament Font exterior d'acer galvanitzat existent, repàs de pintada amb pintura al polièster o
epoxi.

P- 75

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€4,64mG2193A05 Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camióP- 76
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€5,72m3G2194AUI Demolició i excavació fins a 30cm de grava-ciment i tot-u, inclosa la seva càrrega a camió,
transport a abocador, cànon d'abocament i de l'abocador, i la compactació i preparació del terreny
resultant per a rebre la capa superior.

P- 77

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€16,44m2G2194JE1 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 78

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€6,42mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 79

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€3,84mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 80
(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,77m2G219U200 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- 81

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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€2,94m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 82
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€14,08m3G2225432 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 83

(CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€2,34m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PMP- 84
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€21,28m3G228560F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 85

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€77,57m3G31511H1 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

P- 86

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€12,00m2G3LA000Y Ancoratge de revestiment de llambordins a talúsP- 87
(DOTZE EUROS)

€7,92m2G898U110 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabatP- 88
(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€26,44m3G921202J Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PMP- 89
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€17,11m3G931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98% del PM

P- 90

(DISSET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€42,56m3G935U022 Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 91

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€78,51m3G9371151 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora

P- 92

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€24,67mG96500C1 Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada

P- 93

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€24,80mG965P7D9 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 94

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€93,91m3G9715F11 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 95

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€12,63mG97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 96

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€16,59mG97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 97

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
Clau:TA-16248
LOT 2

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 8

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€12,97mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 98

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€41,11m2G9E1F11H Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de
3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

P- 99

(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€121,14m3G9GAX022 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, acabat superficial, formació de junts mitjançant peces de plàstic model
JRI+4 de l'empressa Farobel o equivalent, i totes les feines adients

P- 100

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€70,52tG9H112PI Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb
betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. Inclou filler i betum modificat.

P- 101

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€0,35m2G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vellP- 102
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€3,62m2G9Z4UC10 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control de la
fissuració superficial en paviment o solera

P- 103

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€22,12m2GBA33001 Pintat manual de senyal de zebrejats, zones d'aparcament i altres marques vials,amb pintura de
dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

P- 104

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€330,00uGBAU0001 Pintat de plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda d'acord amb la normativa de
l'ajuntament d'Igualada

P- 105

(TRES-CENTS TRENTA EUROS)

€3.811,43uGBBU0001 Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions 100 x 468 cm, en xapa galvanitzada,
pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina per
fixació a terra. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la
seva correcta instal·lació.

P- 106

(TRES MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€913,91uGBBU0002 Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de dimensions 200 x 40 cm., en xapa
galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per
fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la
seva correcta instal·lació.

P- 107

(NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€648,56uGBBU0003 Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x 45 cm., en xapa galvanitzada,
pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació.

P- 108

(SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€327,67uGBBU0004 Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60 x 80 cm., en xapa
galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per
fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials
per a la seva correcta instal·lació.

P- 109

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€2.040,26uGBBU0005 Desmuntatge de rètols existents. Inclou part proporcional de transport a abocador o centre de
valorizació, cànon, mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials pel seu correcte desmuntatge.

P- 110

(DOS MIL QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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€113,95uGD5ZRE01 Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i reixa per a embornal existent a l'obra, amb
compressor, col·locat amb morter

P- 111

(CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€10,89mGD7F4575 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

P- 112

(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€102,76uGDDZRE01 Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i tapa per a pou de registre existent a l'obra, amb
compressor, col·locat amb morter

P- 113

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€6.796,00uGPC004OC Execució de l'obra civil corresponent a l'estesa d'escomesa telefònica segons pressupost adjunt a
l'annex de projecte 

P- 114

(SIS MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS)

€5,39uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 115

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 116
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€20,76uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 117

(VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€1,53uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 118
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€7,80uH145D002 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 119

(SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€18,20uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 120

(DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€54,46uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

P- 121

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€16,62uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

P- 122

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€8,53m2H15118D1 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de
reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

P- 123

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€5,60mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 124
(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€2,38mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

P- 125

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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€32,92mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 126

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€2,82mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 127

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€35,52uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 128

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€34,44uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 129

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€28,19uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 130

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€6,63uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 131
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€1,19mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs

P- 132

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€5,76mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 133
(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€47,08uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 134

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€142,20mesHQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

P- 135

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€19,70m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 136

(DINOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€9,32m3I2R5426A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 137

(NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€33,93m3I2R641H0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

P- 138

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€15,97m3I2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 139

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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€24,83m3I2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 140

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€4,94m3I2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 141

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,00m3I2RA84M0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una
densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 142

(ZERO EUROS)

€-26,25m3I2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 143

(MENYS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€0,00m3I2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 144

(ZERO EUROS)

€0,08kgI2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 145

(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€37,32m2K2157TVY Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i descens/elevació de vidre a
alçada inferior a 10 m mitjançant grua, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 146

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€6,56m2K45RU500 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria 1-2 mmP- 147
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€7,04m2K45RU501 Neteja d'elements marquesina existents, amb mitjants mecànics, amb protecció dels elements, de
manera que no es perturbi el natural funcionament de l'estació de autobusos. Deixant totes les
superficies de la marquesina a punt per inspecció i/o tractament de acabat final si calgués. amb
càrrega, i retirada de material de cualsevol estat, liquid o sòlid a punt d'abocament controlat.

P- 148

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€11,43m3K4DE1900 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màximP- 149
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€15,89m2M8B41110 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua,
una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

P- 150

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€6.408,86paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 151

(SIS MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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uE21P00RM Retirada de monitors a les andanes i reposició de la superfície afectada.
Inclou part proporcional de transport a abocador o centre de valorizació,
cànon, mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials pel seu correcte
desmuntatge.

P- 1  €1.992,14

Altres conceptes 1.992,14 €

mE21Q25DY Desmuntatge de canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de
gruix 2 mm, de perfil en U amb ales, per mitjans manuals, càrrega a camió o
contenidor

P- 2  €16,68

Altres conceptes 16,68 €

m2E21QY001 Retirada d'element de reixa de ventilació, per mitjans manuals, càrrega a
camió o contenidor

P- 3  €17,49

Altres conceptes 17,49 €

kgE44Z5A25 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 4  €3,48

B44Z5A2A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1,06000

Altres conceptes 2,42 €

mE5ZJ25DY Canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2 mm, de perfil
en U de 50 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials/soldada
i connectada al baixant

P- 5  €50,46

B5ZH300Y Canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2 mm, de
perfil en U de 50 cm de desenvolupament

€17,49000

B5ZHA5DY Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de secció rectangular d'acer
galvanitzat de gruix 2 mm, de perfil en U amb ales de 10*2+1,5 cm de
desenvolupament

€6,60000

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm

€1,26500

Altres conceptes 25,11 €

mE5ZJ25DZ Canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2 mm, de perfil
en U amb ales de 100 cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

P- 6  €75,76

B5ZH300Z Canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2 mm, de
perfil en U 100 cm de desenvolupament

€34,98000

B5ZHA5DZ Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de secció rectangular d'acer
galvanitzat de gruix 2 mm, de perfil en U amb ales de 40*2+1,5 cm de
desenvolupament

€13,20000

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm

€1,26500

Altres conceptes 26,32 €

m2E6MEU018 Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament i la
col·locació de mampara de policarbonat compacte massis sense càmara de
8 mm de gruix, amb protecció als raigs UV en móduls de dimensió segons
col·locació, totalment acabada i retirada de material a punt d'abocament

P- 7  €92,51

BOCA5K60-E1 Policarbonat compacte de alta resistència a la abrasió, al desgast i als raigs
ultravioletes, trasnparent

€62,00000

Altres conceptes 30,51 €

m2E894A00A Neteja i preparació de la superfície de parament metàl·lic per a pintat
posterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de material resultant a
contenidor

P- 8  €18,82

B897A00A Material per a la eliminació de pintura en pilars €4,00000
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Altres conceptes 14,82 €

m2E894A0MR Aplicació de solució Rilsan para proyecció sobre la superficie de la pesa
metàl·lica contra corrosió amb pistola neumàtica amb calentament previ a una
temperatura entre 250-280oC, segons norma EN10310

P- 9  €46,37

B8ZAN00A Solució de Rilsan para proyecció amb pistola neumàtica amb calentament
previ a una temperatura entre 250-280oC, segons norma EN10310

€11,07500

Altres conceptes 35,30 €

m2E894A0MY Pintat de parament metàl·lic d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat

P- 10  €23,56

B89ZX000 Pintura epoxi €4,20240
B8ZAN000 Imprimació epoxi €3,38640

Altres conceptes 15,97 €

mE8J4U04Y Coronament de paret amb peça de dimencions 60x30x3 cm de pedra
granítica, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

P- 11  €89,32

BOG1U04Y Peça per a coronament de paret, de pedra granítica de dimencions 60x30x6
cm

€74,98020

Altres conceptes 14,34 €

m3E921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 12  €29,18
B0111000 Aigua €0,08150
B0372000 Tot-u artificial €20,89550

Altres conceptes 8,20 €

m2E9G11AB1 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic

P- 13  €22,40

B064E26B 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

€13,54000

Altres conceptes 8,86 €

uEAZZ0002 Treballs a realitzar per a la reparació de porta peatonal d'accés a l'estació
segons pressupost adjunt a l'annex de projecte

P- 14  €557,00

Sense descomposició 557,00 €

uEAZZ0003 Treballs a realitzar per a la sustitució de portes d'estació d'autobus segons
estudi detallat a projecte

P- 15  €14.400,00

Sense descomposició 14.400,00 €

m2EB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

P- 16  €96,51

BB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm

€74,57000

Altres conceptes 21,94 €

m2EC13370Y Subministra i col·locació de vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm,
col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, inclós la
elevació/descens de material a punt de montatge mitjansant grua

P- 17  €42,14

BC133700 Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm €22,73000
Altres conceptes 19,41 €

uED5UAL3K Desmuntatge, neteja i acopi a lloc a determinar per la DO, de marc i reixa
d'embornal existent. Inclou la reposició o substitució en cas de estar
deteriorada, neteja del pou d'embornal i arrebossat del mateix si és necessari,
i tots els equips auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució de
la partida, tot seguint les indicacions de la DO.

P- 18  €150,00



Pressupost Lot 2. PROJECTE D´ARRANJAMENT DE DIVERSES ESTACIONS I PARADES D´AUTOBUSOS
Clau:TA-16248
LOT 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA
Sense descomposició 150,00 €

uEPGBPS01 Subministra de pantalla en sala interior composada per monitor professional
40´´ LED 16:9, d'us intensiu 24/7 per la zona d'espera interior a les andanes.
monitor 40´´ 450 nits, marca Samsung, amb reproductor integrat. (sense
carcasa). S'inclou el suport de paret basculante, el software intern del
reproductor, el software a instal·lar en el servidor,elcablejat de potència i
senyalde xarxa, i altres elements necessaris pel correcte funcionament,
segons definició detallada en pressupost adjunt a l'annex corresponent de
projecte.

P- 19  €1.837,00

Sense descomposició 1.837,00 €

uEPGBPS02 Instal·lació de 3 monitors en sala interior consistent en el desmuntatge dels
actuals i transport a la deixalleria i la instal·lació dels nous, conexionat de
reproductors, alta en el servidor, disseny de formats de sortides i arribades,
programació i posada en marxa, incloent curs de formació en sistema
d'informació. S'inclou personal, desplaçaments, equipament d'elevació i
transport. Totalment col·locat

P- 20  €750,00

Sense descomposició 750,00 €

uEPGBVW01 Subministra de Monitor professional LED 47´´ de alta fiabilidad que formarà
part del panell general de l'estació format per videowall. Resolució FullHD
1920x1080. Tecnologia IPS. Brightness 450 nits. Marc ULTRAFI (4,9mm
TOTAL). Pes 16 kg. Consum 130W. Vesa 600x400. Mesures totals per
monitor 1045x590x90mm. S'inclou el bastidor-suport videowall, l'adaptació del
soport a l'estació, la electrònica de control videowall 4x2, el software de
l'aplicació, el cableat de potència i senyal, i altres elements necessaris pel
correcte funcionament, segons definició detallada en pressupost adjunt a
l'annex corresponent de projecte.

P- 21  €2.518,75

Sense descomposició 2.518,75 €

uEPGBVW02 Instal·lacio de monitors en panell general d'estació videowall, consistent en el
desmuntatge de panell actual i transport a la deixalleria, i el transport de
pantalles, muntatge de nou suport, cablejats nous fins videowall, conexionat,
configuració de pantalles, posada en marxa i formació. S'inclou personal,
desplaçaments, equipament d'elevació i transport. Totalment col·locat

P- 22  €3.400,00

Sense descomposició 3.400,00 €

uEQF1U8B0 Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U
invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix,
de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm d'amplària, amb dues platines
embellidores per a la unió amb el paviment, model U-Segura Atornillable
Galvanitzada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent
aprovat per FGC, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 23  €115,60

BQF1U8B0 Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en forma d'U
invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i 2,5 mm de gruix,
de 75 cm d'alçària sobre el paviment i 70 cm d'amplària, amb dues platines
embellidores per a la unió amb el paviment, model U-Segura Atornillable
Galvanizada de Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent
aprovat per FGC, per a col·locar amb fixacions mecàniques

€96,90000

Altres conceptes 18,70 €

mF2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 24  €5,15

Altres conceptes 5,15 €

m2F2194AL5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 25  €5,03

Altres conceptes 5,03 €
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m2F2194JG5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 26  €4,89

Altres conceptes 4,89 €

m2F2194U32 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m
d'amplària amb mitjans mecànics incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 27  €4,24

B2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€0,88688

Altres conceptes 3,35 €

uF21QP001 Retirada de panell exterior publicitari, iper cualsevol tipus de mitjans, inclos
càrrega i transport a abocador controlat, reposició de superficies de suport
dels cartells al seu estat original, arrenjament de paviments, forats, pintats
etc...totalment acabat

P- 28  €446,54

B9ZP0001 Reposició de paviment amb el material corresponent a la pavimentació
existent a l'entorn de l'actuació, inclós el material, i l'acondicionament de la
zona

€150,00000

Altres conceptes 296,54 €

uF21QP005 Retirada de poste cub de senyalització amb llegenda antiga de transports de
la generalitat de catalunya

P- 29  €810,06

B9ZP0001 Reposició de paviment amb el material corresponent a la pavimentació
existent a l'entorn de l'actuació, inclós el material, i l'acondicionament de la
zona

€300,00000

Altres conceptes 510,06 €

uF21QP010 Retirada de panell exterior vitriina fora de norma,per mitjans manuals inclus la
càrrega i el transport al abocador cdontrolat.

P- 30  €550,69

B9ZP0001 Reposició de paviment amb el material corresponent a la pavimentació
existent a l'entorn de l'actuació, inclós el material, i l'acondicionament de la
zona

€157,50000

Altres conceptes 393,19 €

uF21QS003 Retirada d'element d'informació, tòtem, exterior, per mitjans manuals, càrrega
a camió o contenidor i reposició de paviment segons entorn de l'element

P- 31  €87,28

B9ZP0001 Reposició de paviment amb el material corresponent a la pavimentació
existent a l'entorn de l'actuació, inclós el material, i l'acondicionament de la
zona

€37,50000

Altres conceptes 49,78 €

uF21QUZ12 Retirada de panell lluminós de senyalització informativa de 2,00x2,00 m de
mida màxima col·locat a paret de suport, enderroc i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 32  €288,41

Altres conceptes 288,41 €

m2F21QZ010 Retirada de marquesina existent per mitjans mecànics i la retirada de material
a punt d'abocament

P- 33  €7,58

Altres conceptes 7,58 €

uF21QUZ020 Arrenjament de panell lluminós de senyalització informativa de 2,00x2,00 m
de mida màxima col·locat a paret de suport, inclùs proves de funcionament.

P- 34  €427,39

Altres conceptes 427,39 €

m3F222162A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 35  €9,07
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Altres conceptes 9,07 €

m3F2226121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
no classificat, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 36  €9,71

Altres conceptes 9,71 €

m2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 37  €1,93
Altres conceptes 1,93 €

m3F228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 38  €21,55

Altres conceptes 21,55 €

m3F2285R00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 39  €48,05

B0322000 Sauló garbellat €37,49400
Altres conceptes 10,56 €

m3F31521G1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 40  €73,71

B064300C 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

€65,43900

Altres conceptes 8,27 €

m2F6A2X001 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de
gruix, en frontal d'aparcament de bicicletes existent, totalment col·locada

P- 41  €212,00

Sense descomposició 212,00 €

utF6A2Z013 Acondicionament de aparcament de bicicletes existent, amb capacitat fins a 6
unitats de bicicletes, inclou la pintura a color a definir per la direcció facultativa
amb productes hepoxidics d'exterior, el repàs dels elements d'ancoratge, i el
eventual traslladament del equipament dintre del àmbit de l'estació si s'ecau.
totalment acabat.

P- 42  €836,00

Sense descomposició 836,00 €

m2F898ME01 Pintat de element tubular vertical d'acer galvanitzat, amb pintura partícules
metàl·liques, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat, amb
tractament previ de rascat i neteja de la superficie

P- 43  €96,10

B0111000 Aigua €0,00326
B89ZM000 Pintura partícules metàl·liques €3,43230
B89ZPI01 Pintura a aplicar €10,00000
B89ZTR02 Tractament previ de rascat i neteja de superfície per a aplicació posterior de

pintura
€21,00000

B8ZAF000 Imprimació fosfatant €1,81560
B8ZAW000 Producte decapant desincrustador genèric €0,18700

Altres conceptes 59,66 €

m3F9365H51 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

P- 44  €96,35

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€71,22150

Altres conceptes 25,13 €

m2F9F1421A Paviment de llambordins de formigó de forma regular de 11,2x22,5cm i 6 cm
de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

P- 45  €34,33

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,81052
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B9F14200 Llambordí de formigó de forma regular de 11,2x22,5cm i 6 cm de gruix €14,99400

Altres conceptes 18,53 €

m2F9F1C111 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 5 cm de
gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 46  €26,98

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,81052
B9F1C100 Peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 5 cm de gruix, preu

superior
€19,19640

Altres conceptes 6,97 €

m2F9F1X112 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 5 cm de
gruix, acabat estriat sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat per a encaminaments
para invidents

P- 47  €27,45

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,81052
B9F1C101 Peça de formigó de forma rectangular i acabat superficial estriat de 12x24 cm

i 5 cm de gruix, per a encaminaments per a invidents
€19,64520

Altres conceptes 6,99 €

mF9R318XX Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica bituminosa
a base de betum, resines, elastòmers i solvent, aplicable en fred, inclosa la
neteja prèvia

P- 48  €40,92

B7J500XX Massilla elastoplàstica bituminosa a base de betum, resines, elastòmers i
solvent, aplicable en fred

€37,50500

Altres conceptes 3,42 €

uFB010001 Treballs per a la preparació i repintat d'element de defensa de formigó
delimitador de recintes i vorades a la zona d'estacionament

P- 49  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

uFBB13351 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

P- 50  €90,08

BBM13603 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2

€72,46000

Altres conceptes 17,62 €

uFBBTD001 Poste direccional per a itinerari d'intercanvi de transports en estació
d'autobus, amb panels identificadors direccionals de transposts en l'intercanvi
de 670x150 mm rotulat a dues cares,peça d'unió i punta esbiaxada i suport de
tub d'acer galvanitzat de 80 mm de D, 3.500 mm d'alçada amb acabats i
rotulació en 900 mm, inclosa excavació, cimentació de soport i muntatge de la
banderola, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de
Cataunya

P- 51  €422,00

Sense descomposició 422,00 €

uFBBTM001 Monòlit per a itinerari d'intercanvi a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de dimencions 285x35x10cm amb la informació adequada de
l'estació, inclosa la excavació, cimentació de soport i montatge del monòlit a
terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 52  €1.365,00

Sense descomposició 1.365,00 €

uFBBTM005 Monòlit per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 470x100 cm amb la informació adequada de l'estació, inclosa la
excavació, cimentació de soport i montatge del monòlit a terra, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 53  €3.650,00

Sense descomposició 3.650,00 €
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uFBBTR001 Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions 400x2.000 mm amb la informació
adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el
desmuntatge de l'existent i portada de material a l'abocador i cànons
corresponents

P- 54  €975,00

Sense descomposició 975,00 €

uFBBTR002 Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya,
de xapa d'alumini de dimencions 150x800 mm amb la informació adequada
de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 55  €96,00

Sense descomposició 96,00 €

uFBBTR003 Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya,
de xapa d'alumini de dimencions 250x1000 mm amb la informació adequada
de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 56  €119,00

Sense descomposició 119,00 €

uFBBTR004 Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya,
de xapa d'alumini de dimencions 400x2.670 mm amb la informació adequada
de l'estació, acoplats a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 57  €208,00

Sense descomposició 208,00 €

uFBBTSE01 Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació d'autobusos
de la Generalitat de Catalunya, de dimencions 30x30cm, amb opacador i dors
llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical,
totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 58  €13,20

Sense descomposició 13,20 €

uFBBTSH01 Marca vial de 300x600 mm amb pintura de llarga durada i aplicació en calent
amb quatre colors diferents, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya

P- 59  €345,00

Sense descomposició 345,00 €

uFBBTSI01 Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació d'autobusos
de la Generalitat de Catalunya, de dimencions 20x20cm, amb opacador i dors
llis vermell Pantone 485/RAL 2002, col·locat sobre parament vertical,
totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 60  €6,10

Sense descomposició 6,10 €

uFBBTSUIS Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat amb dos
muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol de xapa inclòs
l'ancoratge i petit material, totalment col·locat

P- 61  €1.103,10

B44Z5026 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

€791,85600

Altres conceptes 311,24 €

uFBBTV001 Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a portes
d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat sobre porta de vidre,
totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 62  €12,60

Sense descomposició 12,60 €

uFBBTVI01 Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya,
amb la informació adequada de l'estació, fonamentada a terra, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya

P- 63  €2.140,00
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Sense descomposició 2.140,00 €

mFD5K4F08 Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 64  €43,18

B064300C 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

€10,79744

B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos €1,49226
B0DZA000 Desencofrant €0,45650

Altres conceptes 30,43 €

mFD5Z3K3J Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al
formigó

P- 65  €49,87

BD5Z3K30 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm
i traves de passamà de 60 mm cada m

€35,07000

Altres conceptes 14,80 €

uFD5Z7GDK Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 3 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment i unió entre reixa mitjançant cargol

P- 66  €47,32

BD5Z7GD0 Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 3 dm2 de superfície d'absorció

€42,58000

Altres conceptes 4,74 €

mFD7F737Z Subministrament i col·locació de canonada de PVC de diàmetre nominal 110
mm. i SN 4kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, unió
elàstica amb anella elastomèrica, incloses les peces especials, accesoris i
connexions col·locat al fons de la rasa

P- 67  €3,73

BD7FR110 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

€2,82000

Altres conceptes 0,91 €

mFDG52357 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

P- 68  €8,17

B064300C 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

€3,92634

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€3,36000

Altres conceptes 0,88 €

uFGGP0001 Subministrament i col·locació de escomesa elèctrica mitjançant panell
fotovoltaic per a col·locació sobre bàcul, inclòs l'equip de d'acumulació
d'energia, la cèdula de regulació d'arrancada i parada i elements addicionels
pel correcte funcionament, detallada en caracteristiques i pressupost en el
corresponent annex de projecte

P- 69  €358,41

BGGP0001 Panell fotovoltaic per a col·locació sobre bàcul, inclòs l'equip de d'acumulació
d'energia, la cèdula de regulació d'arrancada i parada i elements addicionels
pel correcte funcionament

€320,20000

Altres conceptes 38,21 €

uFGIAB001 Arrencada de marquesina per a parada de bus, existent en la parada actual i
carregada en camió per a transport a diposit de material adecuat. Inclou
reposició de paviment. 

P- 70  €1.095,33

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€83,02392

B9E1SPV1 Material adient per a reposició de paviment degut a l'actuació de retirada
d'element en la via publica

€362,40000
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Altres conceptes 649,91 €

uFGIAL002 Treballs a realitzar per a connexió d'instal·lació de placa fotovoltàica a
marquesina existent i gestions i permisos pertinents per a un correcte
funcionament

P- 71  €336,87

BGGPL002 Connexió d'instal·lació de placa fotovoltàica a marquesina existent, gestions i
permisos pertinents per a un correcte funcionament

€300,00000

Altres conceptes 36,87 €

uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 72  €538,83

B064500C 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

€19,77118

BHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

€382,36000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €40,01000
Altres conceptes 96,69 €

uFHQC1G8V Col·locació de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus Led Line
TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o equivalent per a exteriors amb
reflector d'alumini extrusionat 6060 T6 anoditzat, distribució tipus asimètrica
frontal de 50º, amb cos de fosa d'alumini, vidre pla temperat de tancament de
4 mm, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o soports fixes en
forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24 làmpades led
de fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de funcionament de 600mA Ta
+40ºC, amb els accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el
material per al montatge i la col·locació del projector, el ferratge,
l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà, el cable de
connexió a xarxa, instal·lat, inclou el transport de material al lloc de tractament
i revalorització de residus corresponent

P- 73  €735,40

BHQCU01W Projector lineal tipus Led Line TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o
equivalent per a exteriors amb reflector d'alumini extrusionat 6060 T6
anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º, amb cos de fosa
d'alumini, vidre pla temperat de tancament de 4 mm, caixa porta-driver
opcional i placa Driver, fixació amb forquetes orientables de xapa d'alumini o
soports fixes en forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA,
sistema de ventilació amb membrana de compensació GORE, amb 24
làmpades led de fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de funcionament
de 600mA Ta +40ºC

€620,00000

BHWQ000W Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de leds, inclós el
material necessari per al montatge i la col·locació del projector, el ferratge,
l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà, el cable de
connexió a xarxa

€64,86000

Altres conceptes 50,54 €

uFQ11U001 Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb
35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

P- 74  €1.361,36

BQ11U001 Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 280 cm de llargària, amb
11 llistons amb certificat FSC® en seient i respetller, sobre estructura de
pletina d'acer doblegada i soldada amb protecció antioxidant i pintada en pols
color indicat per la Direcció Facutativa. Fixada amb cargols d'acer inoxidable
i tac químic sobre superfície elevada. Tot segons detalls de projecte.

€1.250,00000

Altres conceptes 111,36 €

uFQ31U103 Arranjament Font exterior d'acer galvanitzat existent, repàs de pintada amb
pintura al polièster o epoxi. 

P- 75  €288,38

BQ31U003 Font exterior d'acer galvanitzat tipus Afrodita o similar, pintada amb pintura al
polièster o epoxi. Fust de tub d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, 20 cm de
diàmetre i 100 cm d'alçària amb una inclinació de 10º respecte la vertical i
tallat els dos extrems en paral·lel al terra. Sobre tancat i base amb platina de
10 mm de gruix fixada al paviment amb tacs químics. Safata de desguàs amb
reixa exterior de malla Smith galvanitzada de 100x100 cm de costat

€193,00500
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Altres conceptes 95,38 €

mG2193A05 Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

P- 76  €4,64

Altres conceptes 4,64 €

m3G2194AUI Demolició i excavació fins a 30cm de grava-ciment i tot-u, inclosa la seva
càrrega a camió, transport a abocador, cànon d'abocament i de l'abocador, i
la compactació i preparació del terreny resultant per a rebre la capa superior.

P- 77  €5,72

Altres conceptes 5,72 €

m2G2194JE1 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 78  €16,44

Altres conceptes 16,44 €

mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 79  €6,42

Altres conceptes 6,42 €

mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 80  €3,84

Altres conceptes 3,84 €

m2G219U200 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- 81  €0,77

Altres conceptes 0,77 €

m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 82  €2,94

Altres conceptes 2,94 €

m3G2225432 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 83  €14,08

Altres conceptes 14,08 €

m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

P- 84  €2,34

Altres conceptes 2,34 €

m3G228560F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 85  €21,28

Altres conceptes 21,28 €

m3G31511H1 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 86  €77,57

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€69,18660

Altres conceptes 8,38 €

m2G3LA000Y Ancoratge de revestiment de llambordins a talúsP- 87  €12,00
Sense descomposició 12,00 €

m2G898U110 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

P- 88  €7,92
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B89ZUC01 Pintura al silicat €2,33200

Altres conceptes 5,59 €

m3G921202J Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM

P- 89  €26,44

B0111000 Aigua €0,08150
B0372000 Tot-u artificial €20,89550

Altres conceptes 5,46 €

m3G931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada
amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

P- 90  €17,11

B0111000 Aigua €0,08150
B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó €11,96400

Altres conceptes 5,06 €

m3G935U022 Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland
amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 91  €42,56

B0111000 Aigua €0,24450
B039U020 Barreja de granulat per a grava-ciment de granulometria GC25 o GC-20,

mesurat després de la compactació
€18,88000

B051U024 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a
granel

€8,96076

Altres conceptes 14,47 €

m3G9371151 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a compressió,
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm i amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i vibrat amb
pavimentadora

P- 92  €78,51

B06F1150 Formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment 32,5 N

€68,32350

Altres conceptes 10,19 €

mG96500C1 Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 93  €24,67

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

€5,55373

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €1,93384
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,82000
B0DZA000 Desencofrant €0,05500
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,16900
B9651UC1 Vorada de calçada C1 35x15 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE

127340 i UNE EN 1340
€6,06900

Altres conceptes 10,07 €

mG965P7D9 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5
de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

P- 94  €24,80

B06NPF2P Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/
P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

€4,79523
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B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,06191

B965A7D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

€4,66200

Altres conceptes 15,28 €

m3G9715F11 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

P- 95  €93,91

B064300D Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€74,06300

Altres conceptes 19,85 €

mG97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc

P- 96  €12,63

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,16000
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,40597

B97422E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles €5,40350
Altres conceptes 6,66 €

mG97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc

P- 97  €16,59

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,24000
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,60896

B97423E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles €6,06606
Altres conceptes 9,67 €

mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 98  €12,97

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 €0,08616
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€3,43140

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €0,42040
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,41000
B0DZA000 Desencofrant €0,02750
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,08450
B974U012 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
€3,54900

Altres conceptes 4,96 €

m2G9E1F11H Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 99  €41,11

B0111000 Aigua €0,00163
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm €0,95066
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,49600
B0818120 Colorant en pols per a formigó €0,92591
B9E1F100 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior €10,45500

Altres conceptes 28,28 €

m3G9GAX022 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent
estesa amb estenedora, vibratge, estriat, acabat superficial, formació de junts
mitjançant peces de plàstic model JRI+4 de l'empressa Farobel o equivalent, i
totes les feines adients

P- 100  €121,14
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B060UU02 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3 de ciment CEM

IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs transport a l'obra
€86,46750

B06MX001 Subministra de junt en peces de plàstic model JRI+4 de l'empressa Farobel o
equivalent

€0,92000

B0813U01 Additiu superfluidificant per a formigó €1,93800
B0DZ1021 Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb

clavilles
€10,53000

Altres conceptes 21,28 €

tG9H112PI Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB
45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou filler i betum
modificat.

P- 101  €70,52

B9H112P1 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b)
D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

€57,21000

Altres conceptes 13,31 €

m2G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3
TER, sobre ferm vell

P- 102  €0,35

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER

€0,17500

Altres conceptes 0,18 €

m2G9Z4UC10 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de
diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

P- 103  €3,62

B0A143U0 Filferro recuit de diàmetre 3 mm €0,01485
B0B3UC10 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de

diàmetre
€2,51000

Altres conceptes 1,10 €

m2GBA33001 Pintat manual de senyal de zebrejats, zones d'aparcament i altres marques
vials,amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 104  €22,12

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials €9,33000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,42240

Altres conceptes 12,37 €

uGBAU0001 Pintat de plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda d'acord
amb la normativa de l'ajuntament d'Igualada

P- 105  €330,00

Sense descomposició 330,00 €

uGBBU0001 Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions 100 x 468 cm,
en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares, estructura
interior amb pletina i contrapletina per fixació a terra. Inclou part proporcional
de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació.

P- 106  €3.811,43

BBBU0001 SUBMINISTRAMENT DE MONOLIT EXTERIOR 100 x 468 CM 1,00
3.600,00

€3.100,00000

Altres conceptes 711,43 €

uGBBU0002 Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de dimensions 200 x
40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares,
estructura interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de
mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació.

P- 107  €913,91

BBBU0002 SUBMINISTRAMENT DE RETOL NOM ESTACIÓ 200 x 40 CM €650,00000
Altres conceptes 263,91 €
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uGBBU0003 Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x 45 cm., en
xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 2 cares, estructura
interior amb pletines per fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació.

P- 108  €648,56

BBBU0003 SUBMINISTRAMENT DE RÈTOL ANDANA 40 x 45 CM €375,00000
Altres conceptes 273,56 €

uGBBU0004 Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de dimensions 60
x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva a 1 cara,
estructura interior amb pletines per fixació a poste existetn. Inclou part
proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva
correcta instal·lació.

P- 109  €327,67

BBBU0004 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE RÈTOL APARCAMENT BICIS 60 x
80 CM

€180,00000

Altres conceptes 147,67 €

uGBBU0005 Desmuntatge de rètols existents. Inclou part proporcional de transport a
abocador o centre de valorizació, cànon, mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i
materials pel seu correcte desmuntatge.

P- 110  €2.040,26

Altres conceptes 2.040,26 €

uGD5ZRE01 Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i reixa per a embornal
existent a l'obra, amb compressor, col·locat amb morter

P- 111  €113,95

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€1,58602

Altres conceptes 112,36 €

mGD7F4575 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 112  €10,89

BD7F4570 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

€9,76000

Altres conceptes 1,13 €

uGDDZRE01 Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i tapa per a pou de registre
existent a l'obra, amb compressor, col·locat amb morter

P- 113  €102,76

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€15,83076

Altres conceptes 86,93 €

uGPC004OC Execució de l'obra civil corresponent a l'estesa d'escomesa telefònica segons
pressupost adjunt a l'annex de projecte 

P- 114  €6.796,00

Sense descomposició 6.796,00 €

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 115  €5,39

Altres conceptes 5,39 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 116  €0,23

Altres conceptes 0,23 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 117  €20,76

Altres conceptes 20,76 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 118  €1,53
Altres conceptes 1,53 €
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uH145D002 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 119  €7,80

Altres conceptes 7,80 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 120  €18,20

Altres conceptes 18,20 €

uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 121  €54,46

Altres conceptes 54,46 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 122  €16,62

Altres conceptes 16,62 €

m2H15118D1 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

P- 123  €8,53

Altres conceptes 8,53 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 124  €5,60

Altres conceptes 5,60 €

mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

P- 125  €2,38

Altres conceptes 2,38 €

mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs

P- 126  €32,92

B1Z0300C 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, per a seguretat i salut

€0,89235

B64M2201 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut

€15,42000

B64Z2A00 Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a
seguretat i salut

€4,44720

Altres conceptes 12,16 €

mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 127  €2,82

Altres conceptes 2,82 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 128  €35,52

Altres conceptes 35,52 €
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uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 129  €34,44

Altres conceptes 34,44 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 130  €28,19

Altres conceptes 28,19 €

uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 131  €6,63
Altres conceptes 6,63 €

mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb
el desmuntatge inclòs

P- 132  €1,19

Altres conceptes 1,19 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 133  €5,76

Altres conceptes 5,76 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 134  €47,08

Altres conceptes 47,08 €

mesHQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

P- 135  €142,20

Altres conceptes 142,20 €

m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 136  €19,70

Altres conceptes 19,70 €

m3I2R5426A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

P- 137  €9,32

Altres conceptes 9,32 €

m3I2R641H0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

P- 138  €33,93

Altres conceptes 33,93 €

m3I2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 139  €15,97

B2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€15,21050

Altres conceptes 0,76 €
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m3I2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 140  €24,83

B2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€23,65000

Altres conceptes 1,18 €

m3I2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 141  €4,94

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€4,70000

Altres conceptes 0,24 €

m3I2RA84M0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre
inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 142  €0,00

B2RA84M0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre
inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

m3I2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 143  €-26,25

B2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€-25,00000

Altres conceptes -1,25 €

m3I2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 144  €0,00

B2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

kgI2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 145  €0,08

B2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€0,08000

Altres conceptes 0,00 €

m2K2157TVY Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i
descens/elevació de vidre a alçada inferior a 10 m mitjançant grua, i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 146  €37,32

Altres conceptes 37,32 €
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m2K45RU500 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria
1-2 mm

P- 147  €6,56

B0314500 Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm €0,52617
Altres conceptes 6,03 €

m2K45RU501 Neteja d'elements marquesina existents, amb mitjants mecànics, amb
protecció dels elements, de manera que no es perturbi el natural
funcionament de l'estació de autobusos. Deixant totes les superficies de la
marquesina a punt per inspecció i/o tractament de acabat final si calgués.
amb càrrega, i retirada de material de cualsevol estat, liquid o sòlid a punt
d'abocament controlat.

P- 148  €7,04

B0314500 Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm €0,52617
Altres conceptes 6,51 €

m3K4DE1900 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m
d'alçària, com a màxim

P- 149  €11,43

B0DZT006 Bastida de metall, per a 25 usos €3,11000
Altres conceptes 8,32 €

m2M8B41110 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant,
esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues
capes de vernís protector antigraffiti

P- 150  €15,89

B0111000 Aigua €0,01630
B8ZA8200 Vernís protector antigraffiti de dos components €5,45974
B8ZAK000 Imprimació antigraffiti adherent €2,26644
B8ZAW000 Producte decapant desincrustador genèric €2,12339

Altres conceptes 6,02 €

paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

P- 151  €6.408,86

Sense descomposició 6.408,86 €

L´autor del projecte

                                                     Victor Obradors Melcior
                                                    E.C.C.P.  Col·legiat 7539
                                                  ODC Works Management Services
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA AMPOSTA21
CAPÍTOL OBRA CIVIL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GPC004OC u Execució de l'obra civil corresponent a l'estesa d'escomesa
telefònica segons pressupost adjunt a l'annex de projecte (P -
114)

1,0006.796,00 6.796,00

CAPÍTOLTOTAL 02.21.01 6.796,00

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA AMPOSTA21
CAPÍTOL PORTES ESTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAZZ0002 u Treballs a realitzar per a la reparació de porta peatonal d'accés a
l'estació segons pressupost adjunt a l'annex de projecte (P - 14)

1,000557,00 557,00

CAPÍTOLTOTAL 02.21.02 557,00

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA AMPOSTA21
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
61)

4,0001.103,10 4.412,40

CAPÍTOLTOTAL 02.21.03 4.412,40

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA AMPOSTA21
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ ESTACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat
sobre porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de
la Generalitat de Cataunya (P - 62)

4,00012,60 50,40

2 GBBU0004 u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de
dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per
fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació. (P - 109)

1,000327,67 327,67

CAPÍTOLTOTAL 02.21.04 378,07

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA TORTOSA22
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194U32 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de
més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de

2.780,9044,24 11.791,03

EUR
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l'abocador (P - 27)

2 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió (P - 76)

114,0004,64 528,96

3 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 82)

1.112,3042,94 3.270,17

4 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 84)

2.780,7602,34 6.506,98

5 G2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 78)

1,80016,44 29,59

6 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 83)

1,65014,08 23,23

7 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 85)

0,35221,28 7,49

CAPÍTOLTOTAL 02.22.01 22.157,45

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA TORTOSA22
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 89)

717,99026,44 18.983,66

2 G9371151 m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a
compressió, consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora (P - 92)

417,11478,51 32.747,62

3 G9715F11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 95)

8,00093,91 751,28

4 G97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 97)

92,00016,59 1.526,28

5 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 96)

22,00012,63 277,86

6 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6
mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera (P - 103)

2.780,7603,62 10.066,35

7 G9GAX022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol
gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, acabat
superficial, formació de junts mitjançant peces de plàstic model
JRI+4 de l'empressa Farobel o equivalent, i totes les feines
adients (P - 100)

695,190121,14 84.215,32

CAPÍTOLTOTAL 02.22.02 148.568,37

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA TORTOSA22
CAPÍTOL DRENATGE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 GDDZRE01 u Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i tapa per a pou
de registre existent a l'obra, amb compressor, col·locat amb
morter (P - 113)

1,000102,76 102,76

2 GD5ZRE01 u Arrencada i reposició a nova rasant de bastiment i reixa per a
embornal existent a l'obra, amb compressor, col·locat amb morter
(P - 111)

9,000113,95 1.025,55

3 GD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 112)

5,50010,89 59,90

4 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
86)

0,83677,57 64,85

5 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 89)

0,08026,44 2,12

6 G9371151 m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a
compressió, consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora (P - 92)

0,33078,51 25,91

7 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98%
del PM (P - 90)

0,02017,11 0,34

8 F9F1421A m2 Paviment de llambordins de formigó de forma regular de
11,2x22,5cm i 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:6 (P - 45)

0,40034,33 13,73

9 G9E1F11H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 99)

1,80041,11 74,00

CAPÍTOLTOTAL 02.22.03 1.369,16

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA TORTOSA22
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ ESTACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTM001 u Monòlit per a itinerari d'intercanvi a estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de dimencions 285x35x10cm amb la
informació adequada de l'estació, inclosa la excavació,
cimentació de soport i montatge del monòlit a terra, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P -
52)

1,0001.365,00 1.365,00

2 FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat
sobre porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de
la Generalitat de Cataunya (P - 62)

4,00012,60 50,40

3 F6A2X001 m2 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix, en frontal d'aparcament de bicicletes existent,
totalment col·locada (P - 41)

6,000212,00 1.272,00

4 GBBU0003 u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x
45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva
a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva correcta instal·lació. (P - 108)

11,000648,56 7.134,16

EUR
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5 GBBU0001 u Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions
100 x 468 cm, en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina
per fixació a terra. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació. (P
- 106)

1,0003.811,43 3.811,43

6 GBBU0002 u Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de
dimensions 200 x 40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per
fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació. (P
- 107)

1,000913,91 913,91

7 FBBTVI01 u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, amb la informació adequada de l'estació, fonamentada
a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat
de Cataunya (P - 63)

1,0002.140,00 2.140,00

8 GBBU0004 u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de
dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per
fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació. (P - 109)

1,000327,67 327,67

CAPÍTOLTOTAL 02.22.04 17.014,57

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA TORTOSA22
CAPÍTOL PORTES ESTACIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAZZ0003 u Treballs a realitzar per a la sustitució de portes d'estació
d'autobus segons estudi detallat a projecte (P - 15)

1,00014.400,00 14.400,00

CAPÍTOLTOTAL 02.22.05 14.400,00

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA TORTOSA22
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
61)

3,0001.103,10 3.309,30

2 EQF1U8B0 u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en
forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i
70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a la unió
amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de
Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent aprovat per
FGC, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 23)

4,000115,60 462,40

CAPÍTOLTOTAL 02.22.06 3.771,70

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA QUATRE CAMINS23
CAPÍTOL PARADA 101
SUBCAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 F2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 26)

71,5004,89 349,64

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 82)

77,5702,94 228,06

3 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 84)

71,5002,34 167,31

4 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor (P - 24)

32,0005,15 164,80

5 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 37) 168,0001,93 324,24

6 FGIAB001 u Arrencada de marquesina per a parada de bus, existent en la
parada actual i carregada en camió per a transport a diposit de
material adecuat. Inclou reposició de paviment. 

 (P - 70)

2,0001.095,33 2.190,66

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.23.01.01 3.424,71

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA QUATRE CAMINS23
CAPÍTOL PARADA 101
SUBCAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 89)

19,79526,44 523,38

2 G9371151 m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de resistència a
compressió, consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N,
col·locat i vibrat amb pavimentadora (P - 92)

10,72578,51 842,02

3 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98%
del PM (P - 90)

3,57517,11 61,17

4 F9F1C111 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i
5 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat (P - 46)

143,00026,98 3.858,14

5 F9F1X112 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i
5 cm de gruix, acabat estriat sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat per a encaminaments para invidents (P - 47)

26,00027,45 713,70

6 G9715F11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 95)

2,40093,91 225,38

7 G97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 97)

32,00016,59 530,88

8 G965P7D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter (P - 94)

32,00024,80 793,60

EUR
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9 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
44)

33,60096,35 3.237,36

10 G3LA000Y m2 Ancoratge de revestiment de llambordins a talús (P - 87) 168,00012,00 2.016,00

11 E8J4U04Y m Coronament de paret amb peça de dimencions 60x30x3 cm de
pedra granítica, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra (P - 11)

24,00089,32 2.143,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.23.01.02 14.945,31

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA QUATRE CAMINS23
CAPÍTOL PARADA 101
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de
granulomètria 1-2 mm (P - 147)

90,4606,56 593,42

2 M8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació
antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (P
- 150)

90,46015,89 1.437,41

3 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de
tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs (P - 126)

36,00032,92 1.185,12

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.23.01.03 3.215,95

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA QUATRE CAMINS23
CAPÍTOL PARADA 101
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHQC1G8V u Col·locació de projector per a exteriors amb Projector lineal tipus
Led Line TMX.L204.L8L7.CPROTEC de Carandini o equivalent
per a exteriors amb reflector d'alumini extrusionat 6060 T6
anoditzat, distribució tipus asimètrica frontal de 50º, amb cos de
fosa d'alumini, vidre pla temperat de tancament de 4 mm, fixació
amb forquetes orientables de xapa d'alumini o soports fixes en
forma de Z, amb lents acríliques per a leds de PMMA, amb 24
làmpades led de fluxe útil total a 25ºC de 20131 lm i current de
funcionament de 600mA Ta +40ºC, amb els accessoris de
projectors amb làmpada de leds, inclós el material per al
montatge i la col·locació del projector, el ferratge,
l'acondicionament de la estructura o parament on s'ubicarà, el
cable de connexió a xarxa, instal·lat, inclou el transport de
material al lloc de tractament i revalorització de residus
corresponent (P - 73)

6,000735,40 4.412,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.23.01.04 4.412,40

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA QUATRE CAMINS23
CAPÍTOL PARADA 101
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 FBBTD001 u Poste direccional per a itinerari d'intercanvi de transports en
estació d'autobus, amb panels identificadors direccionals de
transposts en l'intercanvi de 670x150 mm rotulat a dues
cares,peça d'unió i punta esbiaxada i suport de tub d'acer
galvanitzat de 80 mm de D, 3.500 mm d'alçada amb acabats i
rotulació en 900 mm, inclosa excavació, cimentació de soport i
muntatge de la banderola, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 51)

2,000422,00 844,00

2 FBBTM001 u Monòlit per a itinerari d'intercanvi a estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de dimencions 285x35x10cm amb la
informació adequada de l'estació, inclosa la excavació,
cimentació de soport i montatge del monòlit a terra, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P -
52)

3,0001.365,00 4.095,00

3 FBBTR002 u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 150x800 mm amb la
informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya (P - 55)

2,00096,00 192,00

4 FBBTR003 u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 250x1000 mm amb
la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya (P - 56)

1,000119,00 119,00

5 FBBTR004 u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 400x2.670 mm amb
la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya (P - 57)

1,000208,00 208,00

6 FBBTSH01 u Marca vial de 300x600 mm amb pintura de llarga durada i
aplicació en calent amb quatre colors diferents, totalment
col·locada segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P -
59)

6,000345,00 2.070,00

7 FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat
sobre porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de
la Generalitat de Cataunya (P - 62)

2,00012,60 25,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.23.01.05 7.553,20

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA QUATRE CAMINS23
CAPÍTOL PARADA 101
SUBCAPÍTOL MOBILIARI06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ11U001 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó (P - 74)

6,0001.361,36 8.168,16

2 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
61)

2,0001.103,10 2.206,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.23.01.06 10.374,36

EUR
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OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA QUATRE CAMINS23
CAPÍTOL PARADA 203
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 36)

4,8009,71 46,61

2 F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 39)

2,88048,05 138,38

3 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 38)

1,92021,55 41,38

4 FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 68)

8,0008,17 65,36

5 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P
- 72)

2,000538,83 1.077,66

6 FGGP0001 u Subministrament i col·locació de escomesa elèctrica mitjançant
panell fotovoltaic per a col·locació sobre bàcul, inclòs l'equip de
d'acumulació d'energia, la cèdula de regulació d'arrancada i
parada i elements addicionels pel correcte funcionament,
detallada en caracteristiques i pressupost en el corresponent
annex de projecte (P - 69)

2,000358,41 716,82

7 FGIAL002 u Treballs a realitzar per a connexió d'instal·lació de placa
fotovoltàica a marquesina existent i gestions i permisos pertinents
per a un correcte funcionament (P - 71)

2,000336,87 673,74

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.23.03.04 2.759,95

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA QUATRE CAMINS23
CAPÍTOL PARADA 203
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTD001 u Poste direccional per a itinerari d'intercanvi de transports en
estació d'autobus, amb panels identificadors direccionals de
transposts en l'intercanvi de 670x150 mm rotulat a dues
cares,peça d'unió i punta esbiaxada i suport de tub d'acer
galvanitzat de 80 mm de D, 3.500 mm d'alçada amb acabats i
rotulació en 900 mm, inclosa excavació, cimentació de soport i
muntatge de la banderola, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 51)

2,000422,00 844,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.23.03.05 844,00

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA REUS24
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL VIDRES CLARABOIA I MARQUESINA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 K2157TVY m2 Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i
descens/elevació de vidre a alçada inferior a 10 m mitjançant
grua, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 146)

25,50037,32 951,66

2 K4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
de 10 m d'alçària, com a màxim (P - 149)

540,00011,43 6.172,20

3 EC13370Y m2 Subministra i col·locació de vidre imprès armat incolor de gruix 6
a 7 mm, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC, inclós la elevació/descens de material a punt de
montatge mitjansant grua (P - 17)

48,00042,14 2.022,72

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.24.01.01 9.146,58

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA REUS24
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL REIXA VENTILACIÓ BANYS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E21QY001 m2 Retirada d'element de reixa de ventilació, per mitjans manuals,
càrrega a camió o contenidor (P - 3)

0,12517,49 2,19

2 EB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de
malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2
mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 16)

0,12596,51 12,06

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.24.01.02 14,25

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA REUS24
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL CANALÓ RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E21Q25DY m Desmuntatge de canal exterior de secció rectangular d'acer
galvanitzat de gruix 2 mm, de perfil en U amb ales, per mitjans
manuals, càrrega a camió o contenidor (P - 2)

189,18016,68 3.155,52

2 E5ZJ25DY m Canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2
mm, de perfil en U de 50 cm de desenvolupament, col·locada
amb peces especials/soldada i connectada al baixant (P - 5)

118,79050,46 5.994,14

3 E5ZJ25DZ m Canal exterior de secció rectangular d'acer galvanitzat de gruix 2
mm, de perfil en U amb ales de 100 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 6)

70,39075,76 5.332,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.24.01.03 14.482,41

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA REUS24
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL FALDÓ FAÇANA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura (P - 4)

387,0293,48 1.346,86

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.24.01.04 1.346,86

EUR
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OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA REUS24
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL PINTAT DE CANALÓ, SOPORTS I PILARS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E894A00A m2 Neteja i preparació de la superfície de parament metàl·lic per a
pintat posterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de
material resultant a contenidor  (P - 8)

162,67718,82 3.061,58

2 E894A0MY m2 Pintat de parament metàl·lic d'acer amb pintura epoxi, amb dues
capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 10)

162,67723,56 3.832,67

3 E894A0MR m2 Aplicació de solució Rilsan para proyecció sobre la superficie de
la pesa metàl·lica contra corrosió amb pistola neumàtica amb
calentament previ a una temperatura entre 250-280oC, segons
norma EN10310 (P - 9)

12,56046,37 582,41

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.24.01.07 7.476,66

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA REUS24
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02
SUBCAPÍTOL ANIVELLACIÓ PAVIMENT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 25)

9,0005,03 45,27

2 E921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 12)

0,45029,18 13,13

3 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic (P - 13)

9,00022,40 201,60

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.24.02.05 260,00

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA REUS24
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02
SUBCAPÍTOL REIXA DESGUÀS - BAIXANT DE LA FONT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 25)

1,0505,03 5,28

2 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 35)

0,3169,07 2,87

3 FD5K4F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 64)

1,50043,18 64,77

4 FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m,
col·locat ancorat al formigó (P - 65)

1,50049,87 74,81

5 FD5Z7GDK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i 3 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre bastiment i unió entre reixa mitjançant
cargol (P - 66)

3,00047,32 141,96

EUR
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6 FD7F737Z m Subministrament i col·locació de canonada de PVC de diàmetre
nominal 110 mm. i SN 4kN/m2 de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, unió elàstica amb anella elastomèrica, incloses
les peces especials, accesoris i connexions col·locat al fons de la
rasa (P - 67)

1,5003,73 5,60

7 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 40)

0,17073,71 12,53

8 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic (P - 13)

0,52522,40 11,76

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.24.02.06 319,58

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA REUS24
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02
SUBCAPÍTOL REIXA RECOLLIDA D'AIGÜES DE PAVIMENT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 25)

0,5255,03 2,64

2 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 35)

0,1589,07 1,43

3 FD5K4F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 64)

1,50043,18 64,77

4 FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m,
col·locat ancorat al formigó (P - 65)

1,50049,87 74,81

5 FD5Z7GDK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 500x124x20 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i 3 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre bastiment i unió entre reixa mitjançant
cargol (P - 66)

3,00047,32 141,96

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.24.02.09 285,61

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA REUS24
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTR001 u Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions
400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats
a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el desmuntatge
de l'existent i portada de material a l'abocador i cànons
corresponents (P - 54)

1,000975,00 975,00

2 FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat
sobre porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de
la Generalitat de Cataunya (P - 62)

4,00012,60 50,40

3 FBBTSI01 u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL

10,0006,10 61,00
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2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 60)

4 GBBU0003 u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x
45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva
a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva correcta instal·lació. (P - 108)

12,000648,56 7.782,72

5 GBBU0001 u Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions
100 x 468 cm, en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina
per fixació a terra. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació. (P
- 106)

1,0003.811,43 3.811,43

6 FBBTVI01 u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, amb la informació adequada de l'estació, fonamentada
a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat
de Cataunya (P - 63)

2,0002.140,00 4.280,00

7 GBBU0004 u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de
dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per
fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació. (P - 109)

1,000327,67 327,67

CAPÍTOLTOTAL 02.24.03 17.288,22

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA REUS24
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
61)

4,0001.103,10 4.412,40

CAPÍTOLTOTAL 02.24.04 4.412,40

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA TARRAGONA25
CAPÍTOL DESMUNTATGES00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E21P00RM u Retirada de monitors a les andanes i reposició de la superfície
afectada. Inclou part proporcional de transport a abocador o
centre de valorizació, cànon, mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i
materials pel seu correcte desmuntatge. (P - 1)

1,0001.992,14 1.992,14

CAPÍTOLTOTAL 02.25.00 1.992,14

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA TARRAGONA25
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL REPOSICIÓ VIDEOWALL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPGBVW01 u Subministra de Monitor professional LED 47´´ de alta fiabilidad
que formarà part del panell general de l'estació format per
videowall. Resolució FullHD 1920x1080. Tecnologia IPS.
Brightness 450 nits. Marc ULTRAFI (4,9mm TOTAL). Pes 16 kg.

8,0002.518,75 20.150,00

EUR
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Consum 130W. Vesa 600x400. Mesures totals per monitor
1045x590x90mm. S'inclou el bastidor-suport videowall,
l'adaptació del soport a l'estació, la electrònica de control
videowall 4x2, el software de l'aplicació, el cableat de potència i
senyal, i altres elements necessaris pel correcte funcionament,
segons definició detallada en pressupost adjunt a l'annex
corresponent de projecte. (P - 21)

2 EPGBVW02 u Instal·lacio de monitors en panell general d'estació videowall,
consistent en el desmuntatge de panell actual i transport a la
deixalleria, i el transport de pantalles, muntatge de nou suport,
cablejats nous fins videowall, conexionat, configuració de
pantalles, posada en marxa i formació. S'inclou personal,
desplaçaments, equipament d'elevació i transport. Totalment
col·locat
 (P - 22)

1,0003.400,00 3.400,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.25.01.01 23.550,00

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA TARRAGONA25
CAPÍTOL EDIFICACIÓ01
SUBCAPÍTOL REPOSICIÓ PANTALLES SALES INTERIORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPGBPS01 u Subministra de pantalla en sala interior composada per monitor
professional 40´´ LED 16:9, d'us intensiu 24/7 per la zona
d'espera interior a les andanes. monitor 40´´ 450 nits, marca
Samsung, amb reproductor integrat. (sense carcasa). S'inclou el
suport de paret basculante, el software intern del reproductor, el
software a instal·lar en el servidor,elcablejat de potència i
senyalde xarxa, i altres elements necessaris pel correcte
funcionament, segons definició detallada en pressupost adjunt a
l'annex corresponent de projecte. (P - 19)

3,0001.837,00 5.511,00

2 EPGBPS02 u Instal·lació de 3 monitors en sala interior consistent en el
desmuntatge dels actuals i transport a la deixalleria i la instal·lació
dels nous, conexionat de reproductors, alta en el servidor, disseny
de formats de sortides i arribades, programació i posada en
marxa, incloent curs de formació en sistema d'informació. S'inclou
personal, desplaçaments, equipament d'elevació i transport.
Totalment col·locat
 (P - 20)

1,000750,00 750,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.25.01.02 6.261,00

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA TARRAGONA25
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ D'ESTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSI01 u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 60)

20,0006,10 122,00

2 GBBU0001 u Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions
100 x 468 cm, en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina
per fixació a terra. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació. (P
- 106)

1,0003.811,43 3.811,43

3 GBBU0002 u Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de 2,000913,91 1.827,82
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dimensions 200 x 40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per
fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació. (P
- 107)

4 FBBTV001 u Vinil identificador bàsic de Transports públics de Catalunya per a
portes d'estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de
dimencions 70x12cm, amb opacador i dors llis vermell, col·locat
sobre porta de vidre, totalment col·locada segons indicacions de
la Generalitat de Cataunya (P - 62)

6,00012,60 75,60

5 GBBU0004 u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de
dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per
fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació. (P - 109)

1,000327,67 327,67

CAPÍTOLTOTAL 02.25.02 6.164,52

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA TARRAGONA25
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
61)

6,0001.103,10 6.618,60

2 EQF1U8B0 u Aparcament de bicicletes amb capacitat per a dos bicicletes, en
forma d'U invertida, de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i 2,5 mm de gruix, de 75 cm d'alçària sobre el paviment i
70 cm d'amplària, amb dues platines embellidores per a la unió
amb el paviment, model U-Segura Atornillable Galvanitzada de
Modular Bicycle Parking Solutions o similar equivalent aprovat per
FGC, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 23)

8,000115,60 924,80

CAPÍTOLTOTAL 02.25.03 7.543,40

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA IGUALADA26
CAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 80)

215,0003,84 825,60

2 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 (P - 81)

22.749,0900,77 17.516,80

3 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 79)

215,0006,42 1.380,30

4 G2194AUI m3 Demolició i excavació fins a 30cm de grava-ciment i tot-u, inclosa
la seva càrrega a camió, transport a abocador, cànon
d'abocament i de l'abocador, i la compactació i preparació del
terreny resultant per a rebre la capa superior. (P - 77)

649,9745,72 3.717,85

CAPÍTOLTOTAL 02.26.01 23.440,55

EUR
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OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA IGUALADA26
CAPÍTOL SERVEIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED5UAL3K u Desmuntatge, neteja i acopi a lloc a determinar per la DO, de
marc i reixa d'embornal existent. Inclou la reposició o substitució
en cas de estar deteriorada, neteja del pou d'embornal i
arrebossat del mateix si és necessari, i tots els equips auxiliars i
materials necessaris per a la correcta execució de la partida, tot
seguint les indicacions de la DO. (P - 18)

8,000150,00 1.200,00

CAPÍTOLTOTAL 02.26.02 1.200,00

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA IGUALADA26
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G935U022 m3 Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb
ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 91)

194,99242,56 8.298,86

2 G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada
(P - 93)

215,00024,67 5.304,05

3 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 98)

215,00012,97 2.788,55

4 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER, sobre ferm vell (P - 102)

3.249,8700,35 1.137,45

5 G9H112PI t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada. Inclou filler i betum modificat. (P - 101)

545,97870,52 38.502,37

CAPÍTOLTOTAL 02.26.03 56.031,28

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA IGUALADA26
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de zebrejats, zones d'aparcament i altres
marques vials,amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 104)

77,80022,12 1.720,94

2 GBAU0001 u Pintat de plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda d'acord amb la normativa de l'ajuntament d'Igualada (P -
105)

2,000330,00 660,00

CAPÍTOLTOTAL 02.26.04 2.380,94

EUR
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OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA IGUALADA26
CAPÍTOL SENYALÈCTICA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBBU0001 u Subministrament i muntatge de monolit exterior de dimensions
100 x 468 cm, en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació
adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletina i contrapletina
per fixació a terra. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació. (P
- 106)

1,0003.811,43 3.811,43

2 GBBU0002 u Submiinistrament i muntatge de rètol de nom d'estació de
dimensions 200 x 40 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 2 cares, estructura interior amb pletines per
fixació a sostre. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars,
mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta instal·lació. (P
- 107)

2,000913,91 1.827,82

3 GBBU0003 u Subministrament i muntatge de rètol d'andana de dimensions 40 x
45 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i retolació adhesiva
a 2 cares, estructura interior amb pletines per fixació a sostre.
Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, mitjans d'elevació i
materials per a la seva correcta instal·lació. (P - 108)

8,000648,56 5.188,48

4 GBBU0004 u Subministrament i muntatge de rètol d'aparcament de bicis de
dimensions 60 x 80 cm., en xapa galvanitzada, pintura blanca i
retolació adhesiva a 1 cara, estructura interior amb pletines per
fixació a poste existetn. Inclou part proporcional de mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials per a la seva correcta
instal·lació. (P - 109)

1,000327,67 327,67

5 GBBU0005 u Desmuntatge de rètols existents. Inclou part proporcional de
transport a abocador o centre de valorizació, cànon, mitjans
auxiliars, mitjans d'elevació i materials pel seu correcte
desmuntatge. (P - 110)

1,0002.040,26 2.040,26

6 FBBTVI01 u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, amb la informació adequada de l'estació, fonamentada
a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat
de Cataunya (P - 63)

1,0002.140,00 2.140,00

7 FBBTSI01 u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 60)

4,0006,10 24,40

8 FBBTSE01 u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 58)

4,00013,20 52,80

CAPÍTOLTOTAL 02.26.05 15.412,86

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA IGUALADA26
CAPÍTOL MOBILIARI06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
61)

3,0001.103,10 3.309,30

CAPÍTOLTOTAL 02.26.06 3.309,30

EUR
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OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA VALLS27
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL PAVIMENTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9R318XX m Replè lineal d'esquerda de paviment, amb massilla elastoplàstica
bituminosa a base de betum, resines, elastòmers i solvent,
aplicable en fred, inclosa la neteja prèvia (P - 48)

100,00040,92 4.092,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.27.01.01 4.092,00

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA VALLS27
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21QUZ12 u Retirada de panell lluminós de senyalització informativa de
2,00x2,00 m de mida màxima col·locat a paret de suport,
enderroc i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 32)

1,000288,41 288,41

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.27.01.02 288,41

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA VALLS27
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL DEFENSES DE FORMIGÓ I VORADES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB010001 u Treballs per a la preparació i repintat d'element de defensa de
formigó delimitador de recintes i vorades a la zona
d'estacionament (P - 49)

1,0001.000,00 1.000,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.27.01.03 1.000,00

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA VALLS27
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL FONT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ31U103 u Arranjament Font exterior d'acer galvanitzat existent, repàs de
pintada amb pintura al polièster o epoxi.  (P - 75)

1,000288,38 288,38

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.27.01.04 288,38

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA VALLS27
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL APARCAMENT BICICLETES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F6A2Z013 ut Acondicionament de aparcament de bicicletes existent, amb
capacitat fins a 6 unitats de bicicletes, inclou la pintura a color a
definir per la direcció facultativa amb productes hepoxidics
d'exterior, el repàs dels elements d'ancoratge, i el eventual

1,000836,00 836,00

EUR
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traslladament del equipament dintre del àmbit de l'estació si
s'ecau. totalment acabat. (P - 42)

2 F6A2X001 m2 Element de protecció format per xapa de relleu d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix, en frontal d'aparcament de bicicletes existent,
totalment col·locada (P - 41)

6,000212,00 1.272,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.27.01.05 2.108,00

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA VALLS27
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL RETIRADA DE PANELLS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21QP001 u Retirada de panell exterior publicitari, iper cualsevol tipus de
mitjans, inclos càrrega i transport a abocador controlat, reposició
de superficies de suport dels cartells al seu estat original,
arrenjament de paviments, forats, pintats etc...totalment acabat (P
- 28)

4,000446,54 1.786,16

2 F21QS003 u Retirada d'element d'informació, tòtem, exterior, per mitjans
manuals, càrrega a camió o contenidor i reposició de paviment
segons entorn de l'element (P - 31)

2,00087,28 174,56

3 F21QP005 u Retirada de poste cub de senyalització amb llegenda antiga de
transports de la generalitat de catalunya (P - 29)

2,000810,06 1.620,12

4 F21QP010 u Retirada de panell exterior vitriina fora de norma,per mitjans
manuals inclus la càrrega i el transport al abocador cdontrolat. (P
- 30)

2,000550,69 1.101,38

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.27.01.06 4.682,22

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA VALLS27
CAPÍTOL URBANITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament (P - 50)

2,00090,08 180,16

2 FBBTSE01 u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 58)

18,00013,20 237,60

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.27.01.09 417,76

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA VALLS27
CAPÍTOL ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANES02
SUBCAPÍTOL MARQUESINA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6MEU018 m2 Substitució d'elements marquesina mitjançant el subministrament
i la col·locació de mampara de policarbonat compacte massis
sense càmara de 8 mm de gruix, amb protecció als raigs UV en
móduls de dimensió segons col·locació, totalment acabada i
retirada de material a punt d'abocament (P - 7)

129,74092,51 12.002,25

EUR
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2 F21QZ010 m2 Retirada de marquesina existent per mitjans mecànics i la retirada
de material a punt d'abocament (P - 33)

178,0187,58 1.349,38

3 K45RU501 m2 Neteja d'elements marquesina existents, amb mitjants mecànics,
amb protecció dels elements, de manera que no es perturbi el
natural funcionament de l'estació de autobusos. Deixant totes les
superficies de la marquesina a punt per inspecció i/o tractament
de acabat final si calgués. amb càrrega, i retirada de material de
cualsevol estat, liquid o sòlid a punt d'abocament controlat. (P -
148)

523,0007,04 3.681,92

4 FBBTSUIS u Subministrament i muntatge de suport isquiàtic d'acer galvanitzat
amb dos muntats verticals, dos horitzontal de recolzament i sòcol
de xapa inclòs l'ancoratge i petit material, totalment col·locat (P -
61)

4,0001.103,10 4.412,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.27.02.01 21.445,95

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA VALLS27
CAPÍTOL ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANES02
SUBCAPÍTOL FAÇANES E INTERIORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat (P - 88)

833,0007,92 6.597,36

2 FBBTSE01 u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 58)

14,00013,20 184,80

3 FBBTSI01 u Vinil de senyalització interior per a portes o paraments d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
20x20cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 60)

12,0006,10 73,20

4 FBBTR004 u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 400x2.670 mm amb
la informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya (P - 57)

2,000208,00 416,00

5 FBBTR001 u Reposició de rètol identificador per a estació d'autobusos de la
Generalitat de Catalunya, de xapa d'alumini de dimensions
400x2.000 mm amb la informació adequada de l'estació, acoplats
a façana o penjat d'estructura, totalment col·locada segons
indicacions de la Generalitat de Catalunya, inclós el desmuntatge
de l'existent i portada de material a l'abocador i cànons
corresponents (P - 54)

1,000975,00 975,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.27.02.02 8.246,36

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA VALLS27
CAPÍTOL ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANES02
SUBCAPÍTOL ANDANES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F898ME01 m2 Pintat de element tubular vertical d'acer galvanitzat, amb pintura
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat, amb tractament previ de rascat i neteja de la
superficie (P - 43)

25,43496,10 2.444,21
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2 FBBTM005 u Monòlit per a estació d'autobusos de la Generalitat de Catalunya,
de dimencions 470x100 cm amb la informació adequada de
l'estació, inclosa la excavació, cimentació de soport i montatge
del monòlit a terra, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya (P - 53)

2,0003.650,00 7.300,00

3 F21QUZ020 u Arrenjament de panell lluminós de senyalització informativa de
2,00x2,00 m de mida màxima col·locat a paret de suport, inclùs
proves de funcionament. (P - 34)

1,000427,39 427,39

4 FBBTR002 u Rètol identificador per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, de xapa d'alumini de dimencions 150x800 mm amb la
informació adequada de l'estació, acoplats a façana o penjat
d'estructura, totalment col·locada segons indicacions de la
Generalitat de Cataunya (P - 55)

5,00096,00 480,00

5 FBBTSE01 u Vinil de senyalització exterior per a indicació d'andana d'estació
d'autobusos de la Generalitat de Catalunya, de dimencions
30x30cm, amb opacador i dors llis vermell Pantone 485/RAL
2002, col·locat sobre parament vertical, totalment col·locada
segons indicacions de la Generalitat de Cataunya (P - 58)

20,00013,20 264,00

6 FBBTVI01 u Vitrina informativa per a estació d'autobusos de la Generalitat de
Catalunya, amb la informació adequada de l'estació, fonamentada
a terra, totalment col·locada segons indicacions de la Generalitat
de Cataunya (P - 63)

2,0002.140,00 4.280,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.27.02.03 15.195,60

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL AMPOSTA21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 136)

5,07619,70 100,00

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 138)

1,01233,93 34,34

3 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 140)

0,50024,83 12,42

4 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 143)

0,512-26,25 -13,44

CAPÍTOLTOTAL 02.GR.21 133,32

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL TORTOSA22

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 136)

101,52319,70 2.000,00

EUR
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2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 138)

0,70733,93 23,99

3 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 137)

615,6909,32 5.738,23

4 I2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 139)

614,04015,97 9.806,22

5 I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 141)

1,6504,94 8,15

6 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 143)

0,707-26,25 -18,56

CAPÍTOLTOTAL 02.GR.22 17.558,03

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL QUATRE CAMINS23
SUBCAPÍTOL PARADA 12A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 136)

25,38119,70 500,01

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 138)

1,30833,93 44,38

3 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 137)

95,4959,32 890,01

4 I2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 139)

17,92515,97 286,26

5 I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 141)

77,5704,94 383,20

6 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 143)

1,308-26,25 -34,34

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.GR.23.2A 2.069,52

EUR
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OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL QUATRE CAMINS23
SUBCAPÍTOL PARADA 22B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 136)

5,07619,70 100,00

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 138)

0,50433,93 17,10

3 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 137)

2,8809,32 26,84

4 I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 141)

2,8804,94 14,23

5 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 143)

0,504-26,25 -13,23

SUBCAPÍTOLTOTAL 02.GR.23.2B 144,94

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL REUS24

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 136)

25,38119,70 500,01

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 138)

17,57133,93 596,18

3 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 137)

0,5799,32 5,40

4 I2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 139)

0,10515,97 1,68

5 I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 141)

0,4744,94 2,34

6 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 140)

2,01024,83 49,91

EUR
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7 I2RA84M0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 142)

0,1790,00 0,00

8 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 143)

13,444-26,25 -352,91

9 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 145)

0,4880,08 0,04

10 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 144)

1,4500,00 0,00

CAPÍTOLTOTAL 02.GR.24 802,65

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL TARRAGONA25

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 136)

5,07619,70 100,00

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 138)

1,41233,93 47,91

3 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 140)

0,86624,83 21,50

4 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 143)

0,540-26,25 -14,18

CAPÍTOLTOTAL 02.GR.25 155,23

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL IGUALADA26

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 136)

26,00019,70 512,20

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 138)

10,23433,93 347,24

3 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons

5,92524,83 147,12
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la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 140)

4 I2RA84M0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 142)

0,5460,00 0,00

5 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 143)

0,240-26,25 -6,30

6 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 145)

0,2920,08 0,02

7 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 144)

3,2310,00 0,00

CAPÍTOLTOTAL 02.GR.26 1.000,28

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA GESTIÓ DE RESIDUSGR
CAPÍTOL VALLS27

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 136)

5,07619,70 100,00

2 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 138)

8,39833,93 284,94

3 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 140)

3,45324,83 85,74

4 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 144)

3,3640,00 0,00

5 I2RA84M0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 142)

1,2190,00 0,00

6 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P
- 143)

0,222-26,25 -5,83

7 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 145)

0,1400,08 0,01

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 02.GR.27 464,86

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA SEGURETAT I SALUTSS
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 116)

66,0000,23 15,18

2 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 120)

15,00018,20 273,00

3 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 122)

15,00016,62 249,30

4 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 115)

21,0005,39 113,19

5 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt
agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 119)

15,0007,80 117,00

6 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 121)

9,00054,46 490,14

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
117)

9,00020,76 186,84

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 118)

30,0001,53 45,90

CAPÍTOLTOTAL 02.SS.01 1.490,55

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA SEGURETAT I SALUTSS
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 133)

45,0005,76 259,20

2 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 131) 30,0006,63 198,90

3 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 132)

293,0001,19 348,67

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 127)

150,0002,82 423,00

5 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs (P - 123)

78,0008,53 665,34

EUR
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6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 124)

48,0005,60 268,80

7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 125)

150,0002,38 357,00

8 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 128)

5,00035,52 177,60

9 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 129)

4,00034,44 137,76

10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 130)

4,00028,19 112,76

11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 134)

5,00047,08 235,40

CAPÍTOLTOTAL 02.SS.03 3.184,43

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA SEGURETAT I SALUTSS
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l.
i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(P - 135)

14,000142,20 1.990,80

CAPÍTOLTOTAL 02.SS.04 1.990,80

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA PARTIDES ALÇADESVA
CAPÍTOL ACCIÓ CULTURALAC

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

1,0006.408,86 6.408,86

CAPÍTOLTOTAL 02.VA.AC 6.408,86

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA PARTIDES ALÇADESVA
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADESPA

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA1U0IM pa Partida alçada a justificar per a contingència d'obres no
evaluades en el present projecte, no detectades durant la
redacció del projecte  (P - 0)

1,00065.628,18 65.628,18

2 XPA1U0ED pa Partida alçada a justificar per a reparació a criteri de la Direcció
de l'Obra, d'elements estructurals o sistemes de drenatge per
aparició de patologíes no detectades durant la redacció del

1,0003.204,43 3.204,43

EUR
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projecte (P - 0)

3 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la realització de les obres, segons Llei
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de
setembre de 1993 (P - 0)

1,0003.204,43 3.204,43

CAPÍTOLTOTAL 02.VA.PA 72.037,04

OBRA TA-16248-AUTOBUSOS-LOT202
ESTACIÓ/PARTIDA PARTIDES ALÇADESVA
CAPÍTOL SEGURETAT VIALSV

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 151)

1,0006.408,86 6.408,86

CAPÍTOLTOTAL 02.VA.SV 6.408,86

EUR
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NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 02.23.01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 3.424,71
Subcapítol 02.23.01.02 PAVIMENTACIÓ 14.945,31
Subcapítol 02.23.01.03 ESTRUCTURES 3.215,95
Subcapítol 02.23.01.04 ENLLUMENAT 4.412,40
Subcapítol 02.23.01.05 SENYALITZACIÓ 7.553,20
Subcapítol 02.23.01.06 MOBILIARI 10.374,36

02.23.01 PARADA 1Capítol 43.925,93

Subcapítol 02.23.03.04 ENLLUMENAT 2.759,95
Subcapítol 02.23.03.05 SENYALITZACIÓ 844,00

02.23.03 PARADA 2Capítol 3.603,95

Subcapítol 02.24.01.01 VIDRES CLARABOIA I MARQUESINA 9.146,58
Subcapítol 02.24.01.02 REIXA VENTILACIÓ BANYS 14,25
Subcapítol 02.24.01.03 CANALÓ RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS 14.482,41
Subcapítol 02.24.01.04 FALDÓ FAÇANA 1.346,86
Subcapítol 02.24.01.07 PINTAT DE CANALÓ, SOPORTS I PILARS 7.476,66

02.24.01 EDIFICACIÓCapítol 32.466,76

Subcapítol 02.24.02.05 ANIVELLACIÓ PAVIMENT 260,00
Subcapítol 02.24.02.06 REIXA DESGUÀS - BAIXANT DE LA FONT 319,58
Subcapítol 02.24.02.09 REIXA RECOLLIDA D'AIGÜES DE PAVIMENT 285,61

02.24.02 URBANITZACIÓCapítol 865,19

Subcapítol 02.25.01.01 REPOSICIÓ VIDEOWALL 23.550,00
Subcapítol 02.25.01.02 REPOSICIÓ PANTALLES SALES INTERIORS 6.261,00

02.25.01 EDIFICACIÓCapítol 29.811,00

Subcapítol 02.27.01.01 PAVIMENTACIÓ 4.092,00
Subcapítol 02.27.01.02 ENLLUMENAT 288,41
Subcapítol 02.27.01.03 DEFENSES DE FORMIGÓ I VORADES 1.000,00
Subcapítol 02.27.01.04 FONT 288,38
Subcapítol 02.27.01.05 APARCAMENT BICICLETES 2.108,00
Subcapítol 02.27.01.06 RETIRADA DE PANELLS 4.682,22
Subcapítol 02.27.01.09 SENYALITZACIÓ 417,76

02.27.01 URBANITZACIÓCapítol 12.876,77

Subcapítol 02.27.02.01 MARQUESINA 21.445,95
Subcapítol 02.27.02.02 FAÇANES E INTERIORS 8.246,36
Subcapítol 02.27.02.03 ANDANES 15.195,60

02.27.02 ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANESCapítol 44.887,91

Subcapítol 02.GR.23.2A PARADA 1 2.069,52
Subcapítol 02.GR.23.2B PARADA 2 144,94

02.GR.23 QUATRE CAMINSCapítol 2.214,46

170.651,97

NIVELL 3: CAPÍTOL Import
Capítol 02.21.01 OBRA CIVIL 6.796,00
Capítol 02.21.02 PORTES ESTACIÓ 557,00
Capítol 02.21.03 MOBILIARI URBÀ 4.412,40
Capítol 02.21.04 SENYALITZACIÓ ESTACIÓ 378,07

02.21 AMPOSTAESTACIÓ/PARTIDA 12.143,47

Capítol 02.22.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 22.157,45
Capítol 02.22.02 PAVIMENTACIÓ 148.568,37
Capítol 02.22.03 DRENATGE 1.369,16
Capítol 02.22.04 SENYALITZACIÓ ESTACIÓ 17.014,57
Capítol 02.22.05 PORTES ESTACIÓ 14.400,00
Capítol 02.22.06 MOBILIARI URBÀ 3.771,70

02.22 TORTOSAESTACIÓ/PARTIDA 207.281,25

Capítol 02.23.01 PARADA 1 43.925,93

EUR
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Capítol 02.23.03 PARADA 2 3.603,95
02.23 QUATRE CAMINSESTACIÓ/PARTIDA 47.529,88

Capítol 02.24.01 EDIFICACIÓ 32.466,76
Capítol 02.24.02 URBANITZACIÓ 865,19
Capítol 02.24.03 SENYALITZACIÓ 17.288,22
Capítol 02.24.04 MOBILIARI URBÀ 4.412,40

02.24 REUSESTACIÓ/PARTIDA 55.032,57

Capítol 02.25.00 DESMUNTATGES 1.992,14
Capítol 02.25.01 EDIFICACIÓ 29.811,00
Capítol 02.25.02 SENYALITZACIÓ D'ESTACIÓ 6.164,52
Capítol 02.25.03 MOBILIARI URBÀ 7.543,40

02.25 TARRAGONAESTACIÓ/PARTIDA 45.511,06

Capítol 02.26.01 ENDERROCS 23.440,55
Capítol 02.26.02 SERVEIS 1.200,00
Capítol 02.26.03 FERMS I PAVIMENTS 56.031,28
Capítol 02.26.04 SENYALITZACIÓ 2.380,94
Capítol 02.26.05 SENYALÈCTICA 15.412,86
Capítol 02.26.06 MOBILIARI 3.309,30

02.26 IGUALADAESTACIÓ/PARTIDA 101.774,93

Capítol 02.27.01 URBANITZACIÓ 12.876,77
Capítol 02.27.02 ACTUACIONS AL EDIFICI I ANDANES 44.887,91

02.27 VALLSESTACIÓ/PARTIDA 57.764,68

Capítol 02.GR.21 AMPOSTA 133,32
Capítol 02.GR.22 TORTOSA 17.558,03
Capítol 02.GR.23 QUATRE CAMINS 2.214,46
Capítol 02.GR.24 REUS 802,65
Capítol 02.GR.25 TARRAGONA 155,23
Capítol 02.GR.26 IGUALADA 1.000,28
Capítol 02.GR.27 VALLS 464,86

02.GR GESTIÓ DE RESIDUSESTACIÓ/PARTIDA 22.328,83

Capítol 02.SS.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.490,55
Capítol 02.SS.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.184,43
Capítol 02.SS.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.990,80

02.SS SEGURETAT I SALUTESTACIÓ/PARTIDA 6.665,78

Capítol 02.VA.AC ACCIÓ CULTURAL 6.408,86
Capítol 02.VA.PA PARTIDES ALÇADES 72.037,04
Capítol 02.VA.SV SEGURETAT VIAL 6.408,86

02.VA PARTIDES ALÇADESESTACIÓ/PARTIDA 84.854,76

640.887,21

NIVELL 2: ESTACIÓ/PARTIDA Import
ESTACIÓ/PARTIDA 02.21 AMPOSTA 12.143,47
ESTACIÓ/PARTIDA 02.22 TORTOSA 207.281,25
ESTACIÓ/PARTIDA 02.23 QUATRE CAMINS 47.529,88
ESTACIÓ/PARTIDA 02.24 REUS 55.032,57
ESTACIÓ/PARTIDA 02.25 TARRAGONA 45.511,06
ESTACIÓ/PARTIDA 02.26 IGUALADA 101.774,93
ESTACIÓ/PARTIDA 02.27 VALLS 57.764,68
ESTACIÓ/PARTIDA 02.GR GESTIÓ DE RESIDUS 22.328,83
ESTACIÓ/PARTIDA 02.SS SEGURETAT I SALUT 6.665,78
ESTACIÓ/PARTIDA 02.VA PARTIDES ALÇADES 84.854,76

02 TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2Obra 640.887,21

640.887,21

EUR
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NIVELL 1: OBRA Import
Obra 02 TA-16248-AUTOBUSOS-LOT2 640.887,21

640.887,21

EUR
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