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01. MEMÒRIA I PRESSUPOST

1- INTRODUCCIÓ
Sant Guim de la Plana és un nucli de població que pertany a la Comarca de la
Segarra, cap de municipi situat a una altitud mitjana de 556 m. Té una població de
206 habitants, i l’activitat socio-econòmica principal i majoritària és bàsicament
l’agrícola-ramadera.
El municipi compta amb els nuclis agregats de Comabella i Vicfred, i la seva
activitat principal és l'agricultura i la ramaderia. El seu terme municipal no és
especialment extens, 12,45 Km², i la seva orografia és poc montanyosa, i típicament
segarrenca.
El nucli antic està composat per façanes de pedra molt ben conservades, cosa que
dóna molt bona imatge del poble, donat que la pedra és el material més típic des del
punt de vista històric emprat en aquesta comarca.
L’ ajuntament es proposa millorar l’espai públic proper a la zona esportiva i a la
zona de la bàscula per tal de millorar els equipaments municipals i també donat
l’estat actual i l’ús que s’hi dóna donada la proximitat a la bàscula (trànsit pesat).
S’ha optat per un paviment a base d’aglomerat asfàltic donat el pas de camions
pesats i maquinària agrícola pesada.
Val a dir que l’obra projectada consta d’ un mur i banc per seure fets amb pedra del
país, per mantenir l’estètica amb les cases del poble, es plantaran arbres de la
mateixa tipologia dels que hi ha actualment i es dotaria de més enllumenat a base de
llumeneres led que baixen molt el consum i respectant el decret de contaminació
lluminosa.
1.1- OBJECTE
L’objecte del present projecte d’adequació de la zona annexa a la zona esportiva i
bàscula de Sant Guim de la Plana és la definició de les obres necessàries per la
reparació i millores descrites, i alhora valorar el seu cost per tal de sol·licitar a
l’administració els ajuts necessaris per la seva execució.
1.2- PROMOTOR
Ajuntament de Sant Guim de la Plana
NIF: P2524300G
Carrer Major nº1
25211 Sant Guim de la Plana (La Segarra, Lleida)
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1.3- TIPOLOGIA DE L’OBRA
L’obra a realitzar és de pavimentació i millora d’espais públics municipals.
1.4- DURADA DE L’OBRA
Es preveu una durada de 7/8 setmanes per executar les obres descrites en aquesta
memòria.
1.5- EQUIP HUMÀ NECESSARI
Es preveu un màxim de 3-4 persones per a realitzar els treballs previstos.
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2- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
2.1- OBJECTE DE LA MEMÒRIA
La present memòria serveix per definir les característiques tècniques, dimensionals i
econòmiques de les obres de pavimentació i millora de l’espai públic municipal
descrit.
2.2- NECESSITAT DE LA INTERVENCIÓ
L’espai a intervenir en aquestes obres té una doble vessant. Per un costat és un
espai utilitzat pel pas de vehicles pesats (camions i maquinària agrícola) quan entren
i surten de la bàscula. És per aquest motiu que s’ha optat per un paviment a base
d’aglomerat asfàltic. D’altra banda és un espai que pot ser utilitzat a nivell municipal
per a la realització de festes, concerts, trobades, i altres activitats a l’aire lliure.
Donada aquesta segona vessant s’ha proposat la realització d’un mur i un banc
allatgat per seure amb pedra del país per integrar-lo més a l’entorn i al tipus de
construccions típiques de la zona. També s’hi plantaran arbres, es construiran unes
jardineres de pedra del país i s’instal.laran nous punts d’enllumenat amb llumeneres
del tipus led que tenen un consum baix i respectant el decret de contaminació
lluminosa. Actualment no hi ha cap tipus de paviment, es tracta de terra i grava,
segons es pot veure a les fotografies adjuntes.
2.3- EMPLAÇAMENT
En els plànols adjunts es pot veure la ubicació de les obres respecte el nucli de Sant
Guim de la Plana.
2.4- PLANEJAMENT VIGENT
El municipi de Sant Guim de la Plana es regeix pel Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal. L'execució de l'obra no queda afectada per la normativa en qüestió, ja
que la naturalesa de l'obra és simplement de reparació i rehabilitació d’un espai ja
existent, sense que existeixi variació de les característiques dimensionals actuals.
2.5- SUPERFÍCIE INTERVINGUDA
La superfície total de la zona a pavimentar és de 1.188 m2.
2.6- PREMISES
Les premisses fonamentals que s’han tingut en compte en realitzar aquesta memòria
són:
- Programa de necessitats i especificacions definides per l'Ajuntament
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- Relació qualitat/preu dels materials i solucions constructives que comporten
- Durabilitat i manteniment de l’obra projectada en qüestió
2.7- SERVEIS AFECTATS
L’execució de les obres no afectarà a cap xarxa d’instal·lacions existent.
2.8- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Bàsicament, les obres a realitzar són:
- Neteja i desbrossada de terreny
- Moviment de terres i rebaix de caixa de paviment
- Execució de fonaments per al mur de pedra i banc allargat
- Execució del mur i del banc allargat amb pedra del país
- Reomplert de terres a la cara no vista del mur
- Instal.lació d’aigua per reg
- Instal.lació de baixa tensió per a l’enllumenat
- Repàs i compactat d'explanada, amb medis mecànics i compactació del 95 % PM i
aportació puntual de terres.
- Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.
- Realització dels cercles pels arbres amb pedra del país
- Reg d’imprimació amb una dotació de 2 kg/m2
- Aglomerat asfàltic a base de mescla bituminosa en calent tipus D-12, amb un
gruix de 12 cm.
- Realització de les jardineres
- Plantat dels arbres
- Muntatge de les llumeneres
- Es considera que els trams de l’obra són accessibles per mitjans mecànics.

MEMÒRIA

pàg.4

Amb la proposta de les obres a executar es pretén:
1. Impermeabilitzar el ferm i redirigir les aigües pluvials per tal que no vagin cap a la
bàscula o bé minimitzar el seu efecte.
2. Millorar la capacitat portant del ferm, per donar cabuda a tot tipus de trànsit que
pugui utilitzar la bàscula.
3. Millorar tot l’espai per usos col.lectius.
3- DISPOSICIONS GENERALS
3.1- RESTA D’OBRES
La resta d’obres que no quedin directament especificades en aquest projecte, es
realitzaran d’acord a les normes de la bona construcció, seguint les normatives
tècniques vigents que les afectin i sempre sota la supervisió de la direcció
facultativa.
3.2- CONTROL DE QUALITAT
Els treballs i gestions per l’obtenció dels diferents documents per tal de donar
compliment al Decret 375/1998 sobre control de qualitat dels materials seran a
càrrec del Promotor.
4- ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
Es compleix el decret D98/2010 que regula la producció i gestió de residus de la
construcció i enderroc. S’estableix la previsió que en l’obra esmentada es generarà,
atenent a la classificació establerta pel decret, la quantitat de residus tipus següent:
Les substàncies de rebuig generades per l’obra, es transportaran i es dipositaran a
un abocador homologat on seran gestionats degudament.
5- SEGURETAT I SALUT
És obligatòria la realització d’un ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT o bé d'un
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT segons RD 1627/97, així com la
contractació d'un tècnic competent per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT en fase de l'execució de l'obra, sempre i quan així ho estableixi la normativa
esmentada.
Mentre el pressupost de l’obra no n’estableixi una altra quantitat, es destinarà un
2,50% d’aquest al compliment del seguit de mesures de prevenció de riscos laborals
en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, en aplicació al que
prescrigui l’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT o, en el seu cas, l’ESTUDI
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
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Es complirà la normativa vigent i les indicacions de l'Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut en el referent a proteccions individuals i col·lectives, extinció d'incendis,
protecció de la instal·lació elèctrica, instal·lacions d'higiene i benestar, medicina
preventiva i primers auxilis, i formació i reunions d'obligat compliment.
6- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
Es fa constar que les obres compreses al pressupost de l’obra compleixen els
requisits establerts per l’art. 58 i següents del Reglament General de Contractació de
l’Estat del Ministeri d’Hisenda que data del 28 de setembre de 1967. En aquest
sentit, les obres incloses al present projecte es constitueixen com una obra
completa susceptible d’ésser lliurada a l’ús general una vegada s’hagi executat.
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7- PRESSUPOST

Total Execució Material

38.762,25

EUR

13% despeses generals

5.039,09 EUR

6% benefici industrial

2.325,73 EUR

Pressupost d’Execució per Contracta

46.127,08 EUR

21% IVA

9.686,69 EUR

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA

55.813,76 EUR

El pressupost general d’aquesta actuació amb l'IVA del 21% és de
CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS amb
SETANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (55.813,76 €).

Sant Guim de la Plana, Juny de 2.018

David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat 14506

DAVID
MATEU
METONS /
num:14506
MEMÒRIA

Firmado digitalmente por DAVID
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Nombre de reconocimiento (DN):
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ou=Col·legiat, title=Enginyer
Industrial, sn=MATEU METONS,
givenName=DAVID,
serialNumber=46651358K,
cn=DAVID MATEU METONS /
num:14506,
email=dmetons@gmail.com
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9- FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL
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02. AMIDAMENTS

02. AMIDAMENTS
UNITAT

DESCRIPCIÓ

UNITAT

PREU

IMPORT

CAPITOL 1: ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES INICIALS
m2

Neteja i desbrossada terreny, i tala
controlada d'arbres de menys de 6 m
d'alçària (2 unitats)

60,00

3,00

180,00

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió (fonaments)

36,00

2,25

81,00

m

Tall amb serra de disc de paviment de
mescles bituminoses o formigó, fins a una
fondària de 20 cm

50,00

3,50

175,00

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió (paviment)

297,00

2,25

668,25

m3

Transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestió de residus amb camió
de 7t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics amb un recorregut de
més de 10 km i fins a 15 km

273,00

1,96

535,08

m3

Disposició controlada a monodipòsit amb
bàscula, de residus inerts amb una densitat
superior a 1,45 t/m3

273,00

4,68

1.277,64

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20mm,
abocat des de camió

6,50

72,20

469,30

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit
elàstic >=500 N/mm2, per a l'armadura de
fonaments

200,00

0,98

196,00

m3

Mur de pedra vista rejuntat amb morter de
ciment portland per realització de mur i
banc.

17,00

175,00

2.975,00

2.916,97

CAPITOL 2: MUR , BANC DE PEDRA I CERCLES ARBRES
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m2

Llosa de pedra pel banc de pedra allargat

11,00

105,22

1.157,42

m3

Cercles de pedra vista rejuntats amb
morter de ciment portland

2,65

175,00

463,75

m

Passatubs per a canonada d'aigua d'acer
galvanitzat de 50x2 mm

12,53

1,50

18,80

m3

Subministrament de terra tolerable
d'aportació (omplir mur)

30,00

3,40

102,00

Partida alçada mur de bloc de formigó
moure cantonada 2 metres i refer

1,00

180,00

180,00

u

5.562,27

CAPITOL 3: INSTAL.ACIONS
m

Canonada de PE D 25 mm i PN 10, amb dos
vàlvules de bola i accessoris

80,00

3,00

240,00

m

BT Línia 4x6 Cu 0,6/1kV soterrada corrugat
D 100 mm (40 m) i magnetotèrmic de
protecció de 10 A

45,00

8,00

360,00

u

LLUMENERES Llumeneres LED pal 4m 30 W
(7 unitats) tipus Led Agil Driver o similar

7,00

564,58

3.952,06

4.552,06

CAPITOL 4: PAVIMENTS
m3

Repàs i piconatge de caixa de paviment,
amb compactació del 95% PM

178,20

1,22

217,40

m3

Base de tot-u natural, amb estesa i
piconatge del material al 95% del PM 15 cm
de gruix

178,20

28,00

4.989,60

m2

M2 Reg d'imprimació amb una dotació de
2Kg/m2

1.188,00

0,90

1.069,20
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m

M2 Subministre estesa i compactació de
mescla bituminosa en calent tipus D-12,
amb un gruix de 10 cm

1.188,00

14,00

16.632,00 22.908,20

5,00

175,00

875,00

875,00

5,00

215,55

1.077,75

1.077,75

1,00

870,00

870,00

870,00

CAPITOL 5: JARDINERES
m3

Jardineres de pedra vista rejuntats amb
morter de ciment portland

CAPITOL 6: ARBRES
u

Plantació d'arbres "sapinde de la xina"

CAPITOL 7: SEGURETAT I SALUT

u

Partida alçada de conjunt de mesures de
prevenció de riscos laborals en aplicació del
RD 1627/1997 sobre seguretat i salut en
obres de construcció.
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

38.762,25

13% DESPESES GENERALS

5.039,09

6 % BENEFICI INDUSTRIAL

2.325,73

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA

46.127,08

21 % IVA

9.686,69

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

55.813,76

David Mateu Metons
Enginyer Industrial
Col.legiat 14506

DAVID
MATEU
METONS /
num:14506
AMIDAMENTS
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03. NORMATIVA APLICABLE

1. NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ
1.1 VIALITAT
PG-3/88 Ordre 2/07/1976, “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE núm.
162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
PG-4 Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE
22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de
vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE
6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions,
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre Circular 8/01. N 3.1-IC Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE
núm. 28 de 2/02/2000)

1.2 ACCESSIBILITAT
L20/1991 Llei de promoció de l’Accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. (Capítol 1: Disposicions
sobre barreres arquitectòniques urbanístiques) (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
D135/1995 Decret de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques
urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

1.3 GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
D120/1992 Decret del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments
públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de12/06/1992) D196/1992 Decret del Departament
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de
l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

1.4 XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
Llei 29/1985 de “Aguas” (BOE núm. 189 de 8/08/1985)
Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad
de las potables de consumo público”. (BOE núm. 226 de 20/09/1990) Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01)
Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. (DOCG de 5/12/1998)
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de
agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
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NTE-IFA/76 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
NTE-IFR/74 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

1.4.1 HIDRANTS D’INCENDI
D 241/1994 Decret sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris
de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
RD2177/1996 Reial decret pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: Condiciones de
Protección contra Incendios en los edificios” (BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 )
RD1942/1993 Reial decret pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios”
(BOE núm. 298 de 14/12/1993)

1.5 XARXA DE SANEJAMENT
RDL11/1995 Reial Decret Llei de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de
les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995)
O15/09/1986 Ordre “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986)

1.6 XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs (BOE 7/10/1998)
D 2913/1973 Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles (BOE núm. 279 de 21/11/1973 i
modificat per BOE 20/02/84)
D 1091/1975 complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 21/05/1975)
O 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
O 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos”. (BOE núm. 267 de 8/11/1983)
Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a sus Instrucción
Técnica Complementaria (ITC)
- Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 (BOE núm. 68 de 21/03/1994)
- Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 (BOE 11/06/1998)
RD1085/1992 s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo” (BOE núm.
243 de 9/10/92)
O 29/01/1986 “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo en depósito fijo”
(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986)

1.7 XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
1.7.1 SECTOR ELÈCTRIC
Llei 54/1997 del Sector elèctric
RD1955/2000 pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d’instal·lacions d’energia
elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000)
D 329/200 de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. (DOGC 18/12/2001)

1.7.2 ALTA TENSIÓ
D 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. (BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció
d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969

1.7.3 BAIXA TENSIÓ
D 2431/1973 “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
BT 005, 006 i 007” (xarxes subterrànies per a distribució d’energia elèctrica). (BOE de 9/10/1973)
Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, ENHER,
HECSA i FHSSA, les normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en el subministrament d’energia elèctrica en
baixa tensió. (DOGC 6/07/83)

1.7.4 ESTACIONS TRANSFORMADORES
RD 3275/1982 “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación” (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83)
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O 6/07/1984 s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE núm.
183 de 01/08/1984)
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE núm. 152 de
26/06/1984)

1.7.5 ENLLUMENAT PÚBLIC
Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la qual s’aprova la
Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, relativa a instal·lacions
d’enllumenat públic. (BOE núm. 152 de 26/06/1984) NTE-IEE/78 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978.
“Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

1.8 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Especificacions tècniques de les Companyies:
- NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”.
- NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”.
- Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 Plec de Condicions de LOCALRET
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- 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.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no
hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de
verificar que acompleix totes aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):
<= 15 g/l Sulfats, expressats en SO4(UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
- En la resta de casos: <= 1 g/l
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat: <= 1 g/l
- Formigó armat: <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l Hidrats de carboni (UNE 7132):
0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):
<= 15 g/l Ió clor total aportat
per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 2.- CONDICIONS DE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

B03 - GRANULATS B031 - SORRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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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 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta,
la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. Contingut de pirites o
d'altres sulfurs oxidables:
0% Contingut de matèria orgànica (UNE 7082):
Baix o nul SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:
0% SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE
FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):
<= 4 mm Terrossos d'argila (UNE 7-133):
<= 1% en pes Partícules toves (UNE 7-134):
0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <=
0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):
Nul·la
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 17441): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment Estabilitat (UNE 7136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
Granulat arrodonit: <= 1% en pes
Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% en pes
- Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició
IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:
>= 75
- Resta de casos: >= 80 Friabilitat (UNE 83-115): <= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):
<= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
Granulat arrodonit: <= 1% en pes
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- Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV
o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o
cap classe específica d'exposició: <= 15% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
Tamís
UNE 7-050
mm

Percentatge en
pes que passa
pel tamís

5,00
2,50
1,25
0,63
0,32
0,16
0,08

A
B
C
D
E
F
G

Altres
condicions

Condicions

60
30
15
5
0
0

A
<=
<=
<=
<=
<=
<=

=
B
C
D
E
F
G

100
<= 100
<= 100
<= 70
<= 50
<= 30
<= 15

C - D <= 50
D - E <= 50
C - E <= 70

L
J
<= 1/3 del gruix del junt Contingut de matèries perjudicials:
<= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració
física o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin
donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa
de la direcció
facultativa
i
la
justificació
mitjançant
els
assajos
que
pertoquin
que
es compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén
destinar.
Mida dels grànuls:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. Cada
remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament
que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les
dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,
reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B03D - TERRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. S'han considerat els tipus
següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els
que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els
que estableixi explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):
< 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):
< 0,2% Mida màxima : <= 100
mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:
< =15% o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10 Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3 TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):
< 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):
< 0,2% Mida màxima : <= 100
mm
Material que passa pel tamís 2 UNE:
< 80% Material que passa pel tamís 0,080 UNE:
< 35% Límit líquid (UNE 103-103):
< 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4 Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3 TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
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- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35% Contingut de matèria orgànica (UNE
103-204):
< 2% Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):
< 1% Límit líquid
(UNE 103-103):
< 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20) Assentament en
assaig de colapse (NLT 254):
< 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa Inflament lliure (UNE 103601):
< 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) Índex CBR (UNE 103-502): >= 3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en
piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del
mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden 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.

B03H - GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats en la confecció de mescles bituminoses en calent o mescles
per a tractaments superficials.
S'han considerat els elements següents:
- Sorres calcàries o granítiques per a mescles bituminoses
- Granulats calcaris o granítics per a mescles bituminoses
- Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos
- Pols mineral (filler) calcari o granític CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o
d'altres matèries estranyes.
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMÍS 2,5 MM UNE 7-050) PER A
MESCLES BITUMINOSES:
Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. Coeficient de
neteja (NLT-172):
< 0,5
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS:
Proporció de partícules amb dues o més cares de fractura (NLT-358):
- Per a trànsit T0 i T1: >= 100%
- Per a trànsit T2: >= 90%
- Per a trànsit T3, T4 i voreres: >= 75% Coeficient
de
desgast
(assaig
"Los
Ángeles"):
- Per a trànsit T0 i T1: <= 15
- Per a trànsit T2: <= 20
- Per a trànsit T3, T4 i voreres: <= 30 (Aquestes condicions no són exigibles en
voreres) Coeficient de polit accelerat (NLT-174):
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- Per a trànsit T0: >= 0,50
- Per a trànsit T1 i T2: >= 0,45
- Per a trànsit T3 i T4: >= 0,40
(Aquestes condicions no són exigibles en voreres) Índex de llenques (NLT-354):
- Per a trànsit T0 i T1: <= 20
- Per a trànsit T2: <= 25
- Per a trànsit T3, T4 i voreres: <= 30 Coeficient de neteja (NLT-172):
- Per a trànsit T0 i T1: <= 0,5
- Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres: <= 1,0
Assaig de placa Vialit (NLT-313); granulat no desprès:
- Pes via humida: > 90% en pes
- Pes via seca: > 80% en pes
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A MESCLES
OBERTES O POROSES:
Adhesivitat: Immersió en aigua (NLT-166):
>
95%
granulat
totalment
envoltat
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GROSSA:
Adhesivitat: pèrdua de reisit. immersió-compressió (NLT-162):
<= 25%
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT FI (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 2,5 MM I ES RETINGUDA PEL
TAMÍS 0,08 MM UNE 7-050):
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat
natural, o en part de sorrers naturals.
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les
condicions exigides per al granulat gros.
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions
següents:
- Índex d'adhesivitat (NLT-355): > 4
- Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162): <= 25% CARACTERÍSTIQUES
DEL GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES:
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions
separades pel tamís 2,5 mm UNE 7-050.
CARACTERÍSTIQUES DEL POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 0,08 MM UNE 7050):
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de
fabricació, o aportar-se a la mescla per separat.
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als
granulats després de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla.
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-151):
Tamís
(UNE 7-050)

Tamisatge
acumulat (%
en pes)

630
160
80

100
80 - 100
50 - 100

micres
micres
micres

L
J
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D):
0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 Coeficient
d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180):
< 0,6
GRANULATS PER A MESCLES
BITUMINOSES:
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents:
TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)
(tamisos UNE 7-050)

FUS
40
D12
D20

25

100

20

G20

10

5

2,5

0,630 0,320 0,16 0,08

100 80-95 72-87 50-65 35-50 18-30 13-23 7-15
80-95 65-80 60-75 47-62 35-50 18-30 13-23 7-15

S12
S20
S25

12,5

5-8
5-8

100 80-95 71-86 47-62 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8
100 80-95 65-80 60-75 43-58 30-45 15-25 10-18 6-13
4-8
100 80-95 75-88 60-75 55-70 40-55 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8
100

75-95 55-75 47-67 28-46 20-35

8-20

5-14 3- 9

2-4
7
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G25

100 75-95 65-85 47-67 40-60 26-44 20-35
A12
A20

8-20

5-14 3- 9

100 65-90 50-75 20-40 5-20
65-90 45-70 35-60 15-35 5-20

100

2-4
2-4
2-4

P10
P12

100

100 80-90 40-50 10-18 6-12
5-100 60-80 32-46 10-18 6-12

3-6
3-6

PA10
PA12

100

100 70-90 15-30 10-22 6-13
0-100 50-80 18-30 10-22 6-13

3-6
3-6

L
J
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de
complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.
GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL:
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents:
TAMISOS
(UNE 7-050)

TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)
A 20/10

A 13/7

A 10/5

25
20
12,5
10
6,3
5
3,2
2,5
1,25
0,630

A 6/3

100
90-100
0-30
0-15
0-5
-

A 5/2

100
90-100
20-55
0-15
0-5
-

100
90-100
100
10-40
90-100 100
0-15
20-55 90-100
0-15 10-40
0-5
0-15
0-5
0-5
L
J
GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL:
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents:
TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)

TAMISOS
(UNE 7-050)
AE 20/10

AE 13/7

25
20
12,5
10
6,3
5
3,2
2,5
1,25
0,630

AE 10/5

100
85-100
0-20
0-7
0-2

L
Toleràncies:
- Granulometria (inclòs el pols
Tamisos superiors a 0,08
Mescles no poroses:
Mescles poroses: ±
Tamís 0,08 (UNE 7-050):

-

AE 6/3
100
85-100
0-30
0-7
0-2
-

AE 5/2

100
85-100
100
0-25 85-100
0-7
0-30
0-10
0-2
0-2
-

100
85-100
0-25
0-10
0-2
J

mineral):
(UNE 7-050):
± 3% de la massa total de granulats
2% de la massa total de granulats
± 1% de la massa total de granulats 2.- CONDICIONS DE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies
abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats
els granulats corresponents a un terç del volum total, com a mínim.
Diariament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents
a la producció de la jornada, sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin
utilitzant en la fabricació de la mescla.
Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el
tipus i la mida del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural.
El
consum de granulats
s'ha de fer seguint l'ordre d'arribada
d'aquests.
8
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a firmes y pavimentos.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS B051 - CIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
inorgànics
finament
Conglomerant
hidràulic
format
per
diferents
materials
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-03 amb les característiques
següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)
- 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):
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets
1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
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.
9
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Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
-

Fum de sílice:
D
Putzolana natural: P
Putzolana natural calcinada:
Cendra volant Sicília: V
Cendra volant calcària: W
Esquist calcinat: T
Filler calcari L: L
Filler calcari LL: LL

Relació entre denominació
subtipus i addicions:

i

Q

designació

Denominació

dels

ciments

comuns

segons

el

tipus,

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
CEM
CEM
CEM

II/A-P
II/B-P
II/A-Q
II/B-Q

Ciment pòrtland amb cendres
volants

CEM
CEM
CEM
CEM

II/A-V
II/B-V
II/A-W
II/B-W

Ciment pòrtland amb esquist
calcinat

CEM II/A-T
CEM II/B-T

Ciment pòrtland amb filler
calcari

CEM
CEM
CEM
CEM

Ciment pòrtland mixt

CEM II/A-M
CEM II/B-M

Ciment amb escòries de
forn alt

CEM III/A
CEM III/B
CEM III/C

II/A-L
II/B-L
II/A-LL
II/B-LL

Ciment putzolànic

CEM IV/A
CEM IV/B

Ciment compost

CEM V/A
CEM V/B

L
J
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/R):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
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).
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al
10
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capítol 7 de la norma UNE 80310.
CIMENTS BLANCS (BL):Ciments 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 mar
segons el tipus, subtipus i addicions:
Denominació
Ciment pòrtland

Designació
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
volants

II/A-V
II/B-V

Ciment amb escòries de
forn alt

III/A
III/B
III/C

Ciment putzolànic

IV/A
IV/B

Ciment compost
CEM V/A
L
J
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.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat
CE del
producte
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la
classe i proporcions nominals de tots els seus components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
11
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-

Designació i denominació del ciment
Referència de la comanda
Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent

- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
- Restriccions d'utilització
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Dates de producció i d’ensacat del ciment
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte El
fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación
de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos
de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción
para la recepción de cementos (RC-03).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. S'han considerat els tipus
següents:
- Emulsions bituminoses:
Aniònica
Catiònica
Polimèrica
12
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-

Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
Betum fluxat

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

Característiques
EAR 1

EAR 2

EAM

EAL 1

EAL 2

EAI

Viscositat
Saybolt (NLT 134)
Universal a 25°C
Furol a 25°C

<=50s

>=50s

>=40s

<=100s <=50s

<=50s

Contingut d'aigua
(NLT 137)

<=40%

<=35%

<=40%

<=45%

<=40%

<=50%

Betum asfàltic
residual
(NLT 139)

>=60%

>=65%

>=57%

>=55%

>=60%

>=40%

Fluidificant per
destilació
(NLT 139)

0%

0%

<=10%

<=8%

<=1%

Sedimentació a 7
dies (NLT 140)

<=5%

<=5%

<=5%

<=5%

<=5%

5<=F<=15%
<=10%

Assaigs amb el
residu de desti- 130<= 130<= 130<= 130<= 130<= 200<=
lació:
Penetració (P)
P<=
P<=
P<=
P<=
P<=
P<=
(NLT 124)
0,1 mm
200
200
250
200
200
300
L
J
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:
Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2%
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF
previa comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del
13
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betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la
seva consistència original mitjançant una agitació moderada.
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):
<= 0,10% Càrrega de partícules (NLT
141):
Positiva
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
Tipus emulsió

Característiques
ECR 1

ECR 2

ECR 3

ECM

ECL 1

ECL 2

ECI

Viscositat
Saybolt (NLT 138)
Universal a 25°C
Furol 25°C
Furol 50°C

<=50s
-

>=20s

>=40s

- - <=100s <=50s <=50s
>=20s
- -

Contingut d'aigua
(NLT 137)

<=43%

<=37%

<=32%

<=35%

Betum asfàltic
residual
(NLT 139)

>=57%

>=63%

>=67%

>=59% >=55%

Fluidificant per
destilació
(NLT 139)

<=5%

<=5%

<=2%

<=12%

Sedimentació a 7
dies (NLT 140)

<=5%

<=5%

<=5%

<=5%

<=45% <=40% <=50%

>=60% >=40%
10<=F

<=10%
<=5%

1%

<=20%

<=10% <=10%

Assaig amb el
residu de desti- 130<= 130<= 130<= 130<= 130<= 130<= 200<=
lació:
Penetració (P)
P<=
P<=
P<=
P<=
P<=
P<=
P<=
(NLT 124)
0,1 mm
200
200
200
250
200
200
300
L
J
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura
d'utilització. No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150
- Destilació (NLT 134): 225ºC <=25%
260ºC 40%<=D<=70%
316ºC 75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC:
50%<=R<=60% Contingut d'aigua en volum:
<=0,2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura
d'utilització. No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5% Naftalina en
massa (NLT 191):
<= 2%
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Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm Característiques
físiques del betum fluxat:
Característiques

Tipus betum
FX 175

Viscositat STV a 40°C
(orifici 10 mm) (NLT 187)
Destilació (% del volum total
destilat fins a
a
a
a

150<=V<=200s
360°C)
190°C
225°C
316°C

Residu de la destilació
a 360°C (NLT 134)
L

<=
<=
<=

3%
10%
75%

>= 90%

FX 350
300<=V<=400s

<=
<=
<=

2%
10%
75%

>= 92%
J

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar
constituïts per una virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni
fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per
emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar completament netes abans
de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la
calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El
subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a
prendre mostres.
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar
constituits per una virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni
fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus
FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de
betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de
termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la
calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi
hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al
punt d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El
subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una
vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar
calorifugats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG
3/75).
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75).
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en
lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
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 la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o
pretesat La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel
formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la
composició
de
la
mescla
del
formigó,
garantint
al
peticionari
les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
resistència
característica,
així
com
les limitacions
derivades
del
tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de
les
característiques
especificades
de
grandària
màxima
del
granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha
emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades
en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar,
s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3
de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir
cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
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 sílice 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 sílice no ha de superar el 10% del pes del
ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control
sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del
ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE
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80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- 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 80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE, 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: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3 Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals Dosificacions d’amasat:
- 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
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de
formigonar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT 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 és pot emmagatzemar.
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:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
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-

Número de sèrie del full de subministrament
Data de lliurament

-

Nom del peticionari i del responsable de la recepció
Especificacions del formigó:
Resistència característica
Formigons designats per propietats:
Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
Formigons designats per dosificació:
Contingut de ciment per m3
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
Tipus, classe i marca del ciment
Grandària màxima del granulat
Consistència
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Designació específica del lloc de subministrament
Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS 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.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS
B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una
secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal
i en la seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. La cara
vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. Les cares
horitzontals han de ser planes i paral.leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. No han de ser visibles
els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. Gruix de
la capa vista:
>= 4 mm
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Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d’absorció d’aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d’absorció d’aigua
Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de
l’assaig glaç- desglaç;
cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d’aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
±
1%
al
mm
més
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi:
Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i
cantells rectes:
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ±
4
mm 2.CONDICIONS
DE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. A
l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a
apta per a l’ús
Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la
resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a
apta per a l’ús.
Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la
resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo.

D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor Morters per a
fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar
entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. No s'han de mesclar
morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 3.- UNITAT I CRITERIS
D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS G22 MOVIMENTS DE TERRES
G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES
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 de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'han d'eliminar de la 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.
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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
secat.
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.

G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de
dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir
una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei
previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser
adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en
l'article
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del
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terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals
solubles, amb matèria
orgànica
o
amb
qualsevol
altre
tipus
de
material
marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat
per ORDEN FOM 1382/2002.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. Els talussos
perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació
exigit amb els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser
suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
Sòls seleccionats : >= 50 MPa
Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
Sòls seleccionats : >= 100 MPa
Resta de sòls : >= 60 MPa Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
Zones de vials: ± 30 mm
Resta de zones: ± 50 mm
Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de
l'assaig Pròctor):
Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
Sòls expansius o colapsables: - 1%,
+
3%
2.CONDICIONS
DEL
PROCÉS
D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball
proposat pel contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que
ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per
ORDEN FOM 1382/2002).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials
amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció
dels equips de moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la
rasant final.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot
l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a
coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del
terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal
d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
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L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada
o amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de
garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de
permetre el treball de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de
saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau
d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins
arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui
seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que
l'humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades
sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la
compactació s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o
sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. En cas
d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT
OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G98 - GUALS DE PECES ESPECIALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. S'han considerat les
unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada L'execució de
la unitat d'obra inclou les operacions següents: Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter Col·locació sobre
esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter CONDICIONS GENERALS:
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni
d'altres defectes.
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT.
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades
expressament per la DF.
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S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’estar enrasat amb la rigola per
la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.
Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces especials, corresponents al
dissseny del conjunt.
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre
el llit de formigó, a tota l’amplària de les peces.
Pendent transversal:
>= 2% Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de
vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització
i les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3
dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT
OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

G9K - TRACTAMENTS SUPERFICIALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. S'han considerat els
regs següents:
- Reg monocapa simple
- Reg monocapa doble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: En el reg monocapa
simple:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aplicació del lligant hidrocarbonat
- Estesa del granulat
- Piconatge del granulat
- Eliminació del granulat no adherit En el reg monocapa doble:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aplicació del lligant hidrocarbonat
- Primera estesa de granulat
- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni
- Segona estesa del granulat
- Piconatge final del granulat
- Eliminació del granulat no adherit CONDICIONS GENERALS:
No
ha
de
tenir
defectes
localitzats
com
traspuaments
de
lligant
i
desprendiments de granulat.
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Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al
lliscament no inferior a 0,65, segons la norma NLT-175.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja.
No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat
sigui quitrà o betum asfàltic.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la
què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir
pols, brutícia, fang sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha
de fer amb aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es
taquin amb lligant.
L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha
d'evitar la duplicació de la dotació als junts transversals de treball col·locant
tires de paper o altre material sota els difusors.
L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el
contacte de les rodes de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir.
En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar
immediatament després de l'estesa del primer granulat.
El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora
inferior, progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb l'anterior.
El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari
per a la correcció de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar.
El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui
quitrà o betum asfàltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic
fluidificant o emulsió bituminosa; des del començament de la seva estesa.
Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió
suficient, a judici de la DF, per a resistir l'acció de la circulació normal de
vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi quedat solt sobre la
superfície abans de permetre la circulació.
S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les
24 h següents a la seva terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la
velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que representa la projecció de
granulat.
En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF
ordeni el contrari, s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit.
Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de
prova prèviament al tractament superficial.
La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 3.- UNITAT I
CRITERIS D'AMIDAMENT
TRACTAMENT SUPERFICIAL MESURAT EN M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou la preparació de la superfície que ha de rebre el
tractament superficial.
TRACTAMENT SUPERFICIAL MESURAT EN T:
t de pes mesurades 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).
Sant Guim de la Plana, Juny de 2018.
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1

DADES DE L'OBRA
1.1 Tipus d'obra
L’objecte de la present memòria és definir les inversions a realitzar en l’espai públic
municipal a tractar per tal de pavimentar amb aglomerat asfàltic l’espai proper a la bàscula i
a les instal.lacions esportives de Sant Guim de la Plana, construir un mur, un banc allargat i
jardineres amb pedra del país, plantar arbres i instal.lar punts d’enllumenat exterior.
1.2 Emplaçament
Zona esportiva nucli Sant Guim de la Plana.
2

1.3 Superfície d’actuació: 1.188 m .
1.4 Pressupost d’execució material: 55.813,76 € (iva inclòs).
1.5 Promotor
Ajuntament de Sant Guim de la Plana
1.6 Tècnic autor de la memòria
David Mateu Metons, Enginyer industrial col.legiat nº 14506
1.7 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat
David Mateu Metons, Enginyer industrial col.legiat nº 14506

2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1 Àmbit de desenvolupament
Nucli de Sant Guim de la Plana.
2.2 Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic
Atès el tipus d’obra a realitzar, no és necessari conèixer les característiques geotècniques,
ja que tampoc quedaran afectades. D’altra banda, d’aquests terrenys no es preveu afectar el
nivell freàtic.
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Atès el tipus d’obra a executar, els condicionants edificatoris no afecten la seva execució.
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Atès el tipus d’obra a executar, no s’afecta cap tipus de xarxa de subministrament.

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres:
No hi ha voreres. Per l’execució de les obres en aquesta zona de titularitat municipal, s’haurà
de coordinar els possibles talls del trànsit avisant als posibles usuaris.
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COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

3

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

3.2

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a)
b)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb
els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

3

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic.

4

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures.

5

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.
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3.3

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a
les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
3.3.1

MITJANS I MAQUINÀRIA
-

3.3.2

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

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

3.3.3
-

ENDERROCS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació de runes
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3.3.4

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes

3.3.5

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

3.3.6

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

3.3.7

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

1

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

3.3.8

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans
auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així
com del comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d’emergència.
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents:
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada, essent
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.
-

-

-

Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.
Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes
Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos
d’acord amb la seva funció protectora.
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per
força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta
màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, l’època més
seca de l’any.
Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a màxim.
Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics, atès
el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.
Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament
de pols.
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3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
3.4.2

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per
més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del
Ministeri de Treball (MT).
- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el
que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es
refusarà a la finalització d’aquest.
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la
durada prevista o data de lliurament.
- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el
màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la reposició
al moment.
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant
el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició,
robatori, etc..., seran a càrrec del contractista.
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3.4.3

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

3.4.4

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari,
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats.
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta
per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els
plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.
- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb
la dedicació necessària.
3.4.5

VIGILANT DE SEGURETAT

- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança
General de Seguretat i higiene en el Treball.
3.4.6

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de
seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que
assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8.
La seva composició serà la següent:
President: El cap d’obra o persona que
designi. Vice-president: El tècnic de
seguretat
de
l’obra.
Secretari:
Un
administratiu de l’obra
Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra.

3.5

PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent, que
es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assistència.
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3.5.1

LLISTAT DE CENTRES
- C.A.P Cervera: 973531048
- Ambulàncies: 973530080 / 061
- Hospitals: Lleida 973248100
Manresa 938058135
- Bombers: 973530080 / 112
- Mossos d’esquadra: 973457785 / 112
- Policia: 091

3.5.2

RECONEIXEMENT MÈDIC
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement
mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any.

3.6

NORMATIVA APLICABLE

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificació i obres públiques
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención
· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
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· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modif. i deroga capítols de la Ord. de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. (Correcció
d'errades: BOE: 17/10/70)
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene. (Correcció d'errades: BOE: 31/10/86)
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació:

O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
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- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el trabajo. Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. Modificació:BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
-

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias
para distintos medios de protección personal de trabajadores
·
·
·
·

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado seguridad contra riesgos mec.
Modificació: BOE: 27/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias
respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)
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COEIC / 0016, ou=Col·legiat,
title=Enginyer Industrial, sn=MATEU
METONS, givenName=DAVID,
serialNumber=46651358K, cn=DAVID
MATEU METONS / num:14506,
email=dmetons@gmail.com
Fecha: 2018.06.20 22:14:25 +02'00'

DAVID
MATEU
METONS /
num:14506

Firmado digitalmente por DAVID
MATEU METONS / num:14506
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
st=Catalunya, o=Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya / COEIC / 0016,
ou=Col·legiat, title=Enginyer Industrial,
sn=MATEU METONS,
givenName=DAVID,
serialNumber=46651358K, cn=DAVID
MATEU METONS / num:14506,
email=dmetons@gmail.com
Fecha: 2018.06.20 22:14:53 +02'00'

DAVID
MATEU
METONS /
num:14506

Firmado digitalmente por DAVID
MATEU METONS / num:14506
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, st=Catalunya, o=Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya /
COEIC / 0016, ou=Col·legiat,
title=Enginyer Industrial, sn=MATEU
METONS, givenName=DAVID,
serialNumber=46651358K, cn=DAVID
MATEU METONS / num:14506,
email=dmetons@gmail.com
Fecha: 2018.06.20 22:15:17 +02'00'

DAVID
MATEU
METONS /
num:1450
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Firmado digitalmente por DAVID
MATEU METONS / num:14506
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, st=Catalunya, o=Col·legi
d'Enginyers Industrials de
Catalunya / COEIC / 0016,
ou=Col·legiat, title=Enginyer
Industrial, sn=MATEU METONS,
givenName=DAVID,
serialNumber=46651358K,
cn=DAVID MATEU METONS /
num:14506,
email=dmetons@gmail.com
Fecha: 2018.06.20 22:15:43 +02'00'

